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۴ 

  مدخل
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
. مالِنـاسَـیِّئاتِ اَعْ فُسِنا وَمِـنْشُروُرِ اَنْ مِنُ بِهِ وَ نَتَّوَکَّلُ عَلَیهِ وَ نَعوُذُ باللّهِ مِنْدِیهِ وَ نُؤْتَهْتَغفِرُهُ وَ نَسْمَدُهُ وَنَسْدُلِلّهِ نَحْحَمْاَلْ
هَدُ اَنَّ مُحَمَّداً دَهُ الشَریکَ لَهُ وَ نَشْالاِالهَ اِالَّ اللّهُ وَحْ هَدُ اَنْفَالهادِیَ لَه، وَ نَشْ لِلْیُضْ دِهِ اللّهُ فَال مُضِلَّ لَهُ وَمَنْیَهْ مَنْ
هُدی وَ مَعادِنِ النُّهی وَ المِ الْهِ وَ عَلی آلِهِ اَعْلَّی اللّهُ عَلَیْواضِحَةِ، وَ صَفَةِ الصّالِحَةِ، وَالطَّریقَةِ الْخَلِیْدُهُ وَ رَسوُلُهُ، ذُوالْعَبْ
  .لیماً کثرياًبیحِ الدُّجی وَ سَلَّمَ تَسْاحابِهِ مَصاَصْ

مرتجم این ابواب، بندۀ ضعیف، اسماعیل بـن عبـدالمؤمن ابـی منصـور ماشـاده غفراللـه  و بعد، محرر این کتاب و
ــهُ عَبْــاَکرب وَیَــرْمَ الفَــزَعِ الْــیَــوْ یوُبَهذُنوبَــهُ وَ سَــتَرَعُ چــون نســیم جــذبات لطــف : نــا، چنــني گویــد کــهداً قــال آمِیْحَمُ اللّ

گلزار خاراخار کـدورات طبیعـت  ۀاندرونش، که انباشت ۀو عرص. احدیت،ازمهب عنایت، برچمن زمن دل وی وزید
راه حـق، درو بـه اظهـار آورد، بـه جـان  درد طلـب و سـلوک. انوار و ازهار شریعت کرد و عادت پرستی بود، گلزار

» راهیست راه عشـق پـر از گـل ز خـون دل«: دانست کهو به قیقن می. ش و مرید طایفۀ اهل سلوک شدودل متعطّ
بـدرّق پـريی مربـی ریق بر راه، در چنني بادیۀ خونخوار، بیاع الطّدرد و وسوسه قاصد راهزن، شیطان در کمني، قطّ

پرتو نور والیتش، تمیز طریق رشاد و سبیل فساد دسـت ندهـد، و مراحل نتوان کرد، و بیودلیلی مرشد، قطع منازل 
پس در این معنی، سفري فکر به مشري عقل فرستاد و از رای صـائب او » خٌ فَشیخُهُ الشّیطانُلَهُ شَیْ یَکُنْ لَمْ مَنْ«: که

عصـر،جز آسـتانۀ خلوتخانـۀ یگانـۀ جهـان، مقام اقبال و مرکز حال در این : استمدادی جست، عقل به فغان آمد که
مربی اهل ایمان، بدرقۀ قافلۀ طریقـت، حدقـۀ دیـدۀ حقیقـت، چشـمۀ حیـوان عیان،خورشـید آسـمان عرفـان، امـام 

ة والـدین، حجـة االسـالم والمسـلمني، مظهـر آثـار الصّـ یه، محـرم اسـرار مدَمقدام، شیخ مشایخ االسالم، زیـن الملـّ
الم لَی اللّهُ دَرجَتَهُ فی دارِالسَیخی الکاموی اَعْالم الشَفا، منبع الحلم و الحیا، عبدالسَدق و الصّیة، معدن الصّاالحدّ
جوئی، در و این سفینۀ حسنی و زیادت که می. کنی، عتبۀ سیادت اوستک سعادت که طلب میاین متمسَ. نیست

طالبـان و نصـیحت کـردن  بحر اوست که وجود پاک خود را تریاک مارگزیدگان غفلـت کـرده اسـت، و بـه تربیـت
تأثري کلمات نامدارش، که بر مثال قطار امطار از سحاب تـربیتش،  از. مسلمانان و اعانت دادن طالبان مشغول شده

بر اقطار وجود یاران باران گشته است، هزاران شقایق حقایق و یاسمني یقني، ونسرین تمکـني،در بوسـتان سـینۀ آن 
و خود را در میان آن زمره درج کن تا باشد کـه،  .ث، در فرتاک تربیتش زنّبک و تشدوستان زاهر کرده، دست تمسّ

بـر . از تاب آفتاب عالمتاب نظر تربیتش، سنگ وجودت که سیه شدۀ کدورات طبیعی اسـت، عقیـق تحقیـق گـردد
ائة، جمعـی اصـحاب و ن و سـتّمسـتیّ در شـهور سـنۀ خمـس وَ. این عزیمت، قصد آن عتبۀ اقبـال و کعبـۀ آمـال کـرد

عـوارف «اقـرتاح کردنـد ترجمـۀ کتـاب . ت بودنـدت، و عنـوان نامـۀ صـفا و مـروّاحباب، که سـر دفـرت وفـا و اخـّو
هروردی اسـت قـدس اللـه ین عمـر السّـنفات شیخ بزرگوار، یگانۀ روزگـار، شـهاب الـّدکه از جملۀ مّص» المعارف

و چنان نمودنـد کـه، اگرچـه در  .صوفیان،تألیف کرده هِ فُتوحَه و در بیان طریقۀ قوم و تبیان راه طایفۀروحه وَادَرَّعَلَیْ
ۀ خاطر طالبـان خاطـب، و نیازمنـدان راغـب، اما بر منّص. اندفات بسیار تربیت دادهفات بیشمار و مؤلّاین فن مصّن

: شان این راه را، هـیچ زالل رخ ننمـود خوشـرت ازیـن تصـنیفو مرمتعطّ. هیچ عروس جلوه نکرد زیباتر ازین کتاب
ا ترکیـب و ترتیـب آن بـه زبـان عربـی اسـت و اهـل و امّـ» دانماءٍ کَصَداءٍ لِواردِهِ نعم وَالتَأکُلُ نبت فهُوَسَعْماکلُّ «

  :شعر. اندبهرهعجم ازان محروم و بی
ـــــلُ اِْفالتَفْ ـــــدین ســـــودعَ ـــــد چن ـــــل نکن  عَ

 

 چـــون بـــا عجمـــی، کـــن ومکـــن بایـــد گفـــت
 

مایۀ کم پایه دران اقرتاح الحاح ا این ضعیف نحیف، بیپس از دوستان و برادران، یک دل و یک زبان شدند و ب
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ــ ان و اخــوان، گزیــر نبــود، بعــد از اســتخارت، اســتعانت از حضــرت عــزت کردنــد، چــون از امتثــال فرمــان آن خّل
بخواست و در میدان ترجمۀ تسوید فارس قلم را در جوالن آورد، بر امید تکثري سواد طالبان و تنشیط قاریـان خـرب 

به عبارتی سَلِس و آسان فهم، بر آن نسق و ترتیب که شیخ رضـی اللـه عنـه » هُممٍ فَهُوَ مِنْکَثَّرَ سوادَ قَوْ نْمَ«مروی را 
قـدس اللـه –از بهـر تثبیـت تقریـر کلمـات بزرگـان را . رات، اختصار را حذف کـردهایراد کرده بود، و اساتید و مکرّ

بـه وثـوق آنکـه هـیچ . د، بـر سـبیل استشـهاد تضـمني کـردارواحهم اشعاری چند که نتیجۀ انفاس نامداران عصر بو
دارد، بـه سـالکان بـا ارادت و طالبـان منـاهج سـعادت، و تقصريی و زیانی و تبدیلی و نقصانی نیـاورد، توقـع مـی

شان درجات حسنی و زیادت، که چون از زالل این اقوال، شـربی از اعمـال و احـوال بیابنـد، ریـاض جـان و متعطّ
جم را به سـحاب دعـوات صـالحه تـازه و نـامی دارنـد، و اگـر در عبـارت خللـی، یـا در معنـی روان مصنف و مرت

. فرمایند و آنرا باصالح آورند، و ذیل عفو بـر هفـو وی پوشـانند ني تمکني حکّاشارت بزرگان زللی بینند، به سکّ
  .نه و لطفهایزد تعاىل، همگنان را در اعمال این اقوال توفیق رفیق کناد، بّم

  
  ح الکتابمفتت

جالله کـه عظـیم اسـت شـأن او، و قـوی اسـت  جّل–قیاس خداوند را یخ رضی الله عنه شکر و سپاس بیقال الشَ
و  ،د اسـت بـه کمـالسلطان او، احسان او ظاهر، و برهان او باهر آن خداوندی که محتجب است به جالل و متفـرّ

صـانع : زبان کاینات ناطق به آنکـه. لک اودیمومیاو سرمدی وم ّزی است به ردای عظمت در آباد و آزال، عِمرتدّ
اربحـار جـالل، غـرق ّیسـفاین عقـول عقـال، درتَ. مبدع اوست، و ذرات وجود، گواه به آنکه خالق مخـرتع اوسـت

و مراکب نطق فصحای زمان، و علمای اعالم، در حلبۀ بیان، بـا تأمـل افحـام گنـگ گردانیـد،  .عجز و نقصان کرد
ضمایر و سرایر ایشان، به انوار اسـرار . و ایشانرا به معرفت خود راه داد .ای برگزیدف، طایفههابی که به نور تعریوَ
بـر ایشـان  تـا جملـۀ حقـایق و دقـایق اشـیاء،. یدو ایشان را، بـه مرتبـۀ کمـال و درجـۀ مقـام و حـال رسـان. ر کردمنوّ

ی روی دل بـه حضـرت وبـه کلـّ .و از وی اعـراض کردنـد. مکشوف شد، به نظر حقارت به زخارف دنیا نگرسـتند
  :شعر» نداءً خفیاً«: نیاز مطلق در راز آمدندت آوردند و با بیعزّ

ـــــن ـــــه م ـــــار، ک ـــــدان ی ـــــم واوآن رازب  دان
 

 دانـــــم ومـــــن دانـــــم و او او دانـــــد و مـــــن
 

هـا تـرین راهت نمودند،حق تعاىل و تقدس، به برکت صدق و صفای ایشان راه ایشان واضحچون ایشان ای رجولّی
ایشان خلیفۀ خود کرد ای از و دولت سعادت ایشان، پایدارترین دولتها کرد ودر هر عصری وروزگاری، طایفه. کرد

نمایند به خلق، صبح آثـار سـريت انبیاء درنقل و فرض که قایم مقام باشند به حق، و راه راست می در ارض وورثۀ
 هـر آن مقبلـی مسـعود کـه. ان را منور کـردهایشان در افق عالم علم زده و شعاع خورشید معرفت ایشان،عرصۀ جه

و هر آن مدبری مردود، که منکر ایشان شـد، در  .متابع ایشان شد، به ذروۀ راه راست، و یفاع صراط مستقیم رسید
  .حضیض غوایت و وهدۀ ضاللت و جهالت بماند

دٍ وَ آلِـهِ لِ الْـاَهْ رَتِهِ مِنْبَرَکَةِ خواصِّ حَضْ عّبادِ مِنْحَمدُ عَلی ماهَیّأَ لِلْوَلِلّهِ الْ هِ وَ رَسـولِهِ مُحَمـَّ لوةُ عَلـی نَبِیـِّ وِدادِ وَ الصـَّ
بعد ایثار محبت آن طایفه، و اختیار متابعت ایشان، مرا بر آنداشـت کـه، تصـنیفی . جادرَمنيَ مِنَ االَمْحابهِ االَکْوَاَصْ
تمکني، و مقبوالن حضرت رب العالمني، ای از اقوال و اعمال و مقامات و احوال آن غواصان بحار و شمه .سازم

و به برهان ساطع، و دلیـل » هُممٍ فَهُوَمِنْکَثَّرَ سَوادَ قَوْ مَنْ«طالبان را، که کثرت سواد . در سواد این اوراق اثبات کنم
بلکـه . قاطع روشن کنم که تلبیس ملتبسان و تسویل دیو بردگان و تخییل اخوان الشیاطني، نه طریقـت ایشـان اسـت

بت آن سالکان بادیۀ توفیق و نوشندگان رحیق تحقیق در حضرت جالل، به سبب متابعت کتـاب قـدیم و سـنت قر
و . م تا طالبان و نیازمندان را در راه سلوک، هیچ مجـال اشـتباه بنمانـدرسول رئوف رحیم بود صلی الله علیه و سلّ
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فتوحات بود،از حضرت عزت بـر ایـن  که افضل مواهب و اجل» عوارف المعارف«موسوم کردیم آن کتاب را به 
  .و حسبنا الله و نعم الوکیل ةَّوو این کتاب مشتمل است بر شصت وسه باب و به الحول و القُ. ضعیف
اند بـه حسـن در بیان آنکه طایفۀ صوفیان مخصوص: مباب دوّ. آمدن علم صوفیاندر بیان منشأ و پدید : لباب اوّ
در شـرح : بـاب چهـارم. م علم است که فریضه اسـت بـر سـالکان و صـوفیاندر بیان آنکه کدا: مباب سّو. استماع

در بیـان نـام نهـادن ایشـان : بـاب ششـم. فت تصـّودر بیان ماهیّ: باب پنجم. احوال صوفی و اختالف راه ایشان
 در بیـان مالمتـی و شـرح: بـاب هشـتم. ف و آنانکه خود را بدیشان مانند کننددر بیان تصّو: باب هفتم. بدین اسم
در بیان رتبت شیخی : باب دهم. در بیان آنکه نسبت خود به صوفیان کنند و نه از ایشان باشند: باب نهم. حال او

در شـرح خرقـۀ : باب دوازدهم. در شرح حال خادم و متخادم: باب یازدهم. و مقتدائی و تعاهد ایشان با یکدیگر
در بیـان آنکـه اهـل خانقاهـات : باب چهـاردهم. هدر بیان فضیلت ساکنان به خانقا: باب سیزدهم. مشایه صوفیان

بـاب . در باین خصایص اهل خانقاهـات و تعاهـد ایشـان بـا یکـدیگر: باب پانزدهم. مشابهت دارند به اهل صفه
در بیان آنچه مسافر محتـاج باشـد از : باب هفدهم. در بیان اختالف احوال ایشان در سفر و مقیم شدن: شانزدهم

در بیـان حـال : بـاب نـوزدهم. در بیان ادب باز آمدن از سفر و دخول در خانقاه: جدهمباب هی. فرایض و فضایل
بـاب . انان و متأهلـّدر شـرح مجـردّ: باب بیست و یکم. در بیان آنکه ازفتوح خورد: باب بیستم. بصوفیان متسبّ
باب بیست و . کار سماعدر بیان رد و ان: باب بیست وسوم. ع و اختیار و ایثار آنادر بیان قبول سم: بیست و دوم

در بیـان : بـاب بیسـت و ششـم. در بیان آداب سـماع: باب بیست و پنجم. ع و استغنا از سماعدر بیان ترفّ: چهارم
در بیـان کیفیـت در خلـوت : بـاب بیسـت و هشـتم. درذکـر فتـوح خلـوت: باب بیست و هفتم. خاصیت اربعینیات

باب سـی . در بیان تفاصیل اخالق: امباب سی. رح اخالقدر بیان اخالق صوفیان و ش: باب بیست ونهم. نشسنت
در : بـاب سـی و سـوم. در بیان آداب اهل قرب با حضرت عزت: باب سی و دوم. در بیان آداب صوفیان: و یکم

در بیـان : باب سـی و پـنجم. در بیان آداب وضو و اسرار آن: باب سی و چهارم.مات آنبیان آداب طهارت و مقدّ
: باب سی و هفـتم. در بیان فضیلت نماز و بزرگی شأن او: باب سی و ششم. وفیان در وضوآداب خاصگیان و ص

در بیـان فضـیلت : باب سی ونهم. در بیان آداب نماز و اسرار آن: باب سی وهشتم. در بیان صفت نماز اهل قرب
. ات  آنروزه و مهمـّدر بیان آداب : باب چهل و یکم. در بیان احوال صوفیان در صوم و افطار: باب چهلم. روزه

بـاب . آداب اکل و شرب در بیان: باب چهل و سوم. در بیان طعام خوردن و صالح و فساد آن: باب چهل و دوم
در بیـان فضـیلت بشـب : بـاب چهـل و پـنجم. در بیان لباس و نیت مقاصد ایشـان در پوشـیدن آن: چهل و چهارم

در بیـان آداب بیـدار شـدن از : باب چهل و هفتم. را در اسباب تعیني کردن قیام شب: باب چهل وششم. برخاسنت
باب . در استقبال روزه و ادب آن: باب چهل ونهم. در بیان قسمت کردن قیام شب را: باب چهل و هشتم. خواب
: بـاب پنجـاه و دوم. در بیان ادب مرید بـا شـیخ: باب پنجاه و یکم. عمل روز و توزیع اوقات آن در بیان: پنجاهم

در بیـان حقیقـت صـحبت و خـري : باب پنجـاه و سـوم. شیخ اعتماد کند بر آن با اصحاب و شاگردان در بیان آنچه
در بیــان آداب : بــاب پنجـاه و پــنجم. تدر بیـان گــزاردن حقـوق صــحبت و اخـّو: بــاب پنجـاه و چهــارم. آن وشـرّ

در : جـاه و هفـتمبـاب پن. در بیان معرفت ایشان و مکاشـفت صـوفیان ازان: باب پنجاه و ششم. تصحبت و اخّو
: بـاب پنجـاه و نهـم. در بیان حال و مقام وفرق آن: باب پنجاه و هشتم. بیان معرفت خاطرها و تفصیل و تمییز آن
: باب شصت و یکـم. در بیان اشارات مشایخ در مقامات: باب شصتم. در بیان مقامات به طریق ایجاز و اختصار

بـاب شصـت و . ان اصـطالح صـوفیان بـه اشـارت در احـوالدر بی: باب شصت و دوم. در بیان احوال و شرح آن
  .در بیان نبذی از بدایات و نهایات و درستی آن: سوم

این ابواب نوشته آمد به یاری حق تعاىل، مشتمل بر بعضی علوم صوفیان، و احوال و مقامات و آداب و اخالق و 
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و ذوق حـال، . از بـاب معرفـت بـود حقایق معرفت، و دقایق اشارت، و اصطالح لطـایف ایشـان، کـه علـم ایشـان
و انی استعارت نگنجد، که آن حاالت، مواهبی بـود ربّـ اگرچه بیان مقامات و احوال ایشان، در حیز عبارت و حّد

همچنانکـه بسـیاری از . انی، با آنکه بسیاری از غوامض علـوم ایشـان مطمـوس و ناپدیـد شـده اسـتبخششی حقّ
سـال  نبسـاط علـم مـا، چنـدی«: ید رضی الله عنه در زمان خـود گفـتجن. حقایق رسوم ایشان مندرس شده است

با آنکه قریب العهـد بـود، بـه علمـای سـلف و تابعیـان » گوئیماست تا درمی نوردند و ما از حواشی آن سخن می
داریـم بـه کـرم عمـیم امید می. ق استصالح، ما خود چه گوئیم در این عهد، که قحط علمای زاهد و عارفان محقّ

  .دُلِلّهِ رَبِّ العالمنيبه نیکوترین وجهی قبول کند و الحَمْ جهد المقلّ} این{عاىل، که حق ت
  

  دربیان منشأ پدید آمدن علوم صوفیان: باب اول
: قـالَ: هِ وَ سَـلَّم قـالَهُ عَنِ النَّبی صَـلَّی اللـهُّ عَلَیْـی الله عنه عن ابی موسی األشعری رَضِیَ اللّهُ عَنْباسناد الشیخ رضَ

ذیرُ شَ بِعَیْتُ الجَـیْمـاً فَقـال یـا قَـومٍ اِنّـی رَأَیْـاِنَّما مَثَلی وَ مَثَلُ مابَعَثَنی اللّهُ بِهِ کَمَثلِ رَجُلٍ اَتی قَوْ« نـی وَ اِنّـی اَنَـا النـَّ
بَحُوا فَاَصْـ هُمْمِـنْ طائفةً جوا، وَکَذَّبَتْلِهِم فَنَطَلَقوُا عَلی مَهْلَجوا فَانْمِهِ فَأَدْقَوْ العُریان فَالنَّجاء النَّجاء فَاَطَاعَهُ طائفةٌ مِنْ

وَکَذَّبَ  یِعَصان اَطاعَنِی فَاتَّبَعَ ما جئتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ فذلِکَ مَثَلُ مَنْ تاحَهُمْواجْ لَکهُمْجَیش فَأهْمَکانَهُم فَصَبَحهُمُ الْ
مَثَل مـن و مثـل آنچـه خـدای : گویدمی رسول خدای صلی الله علیه و سلم: معنی حدیث» بِما جِئتُ بِهِ مِنَ الحقِ

ای قـوم لشـکری : تعاىل مرا بدان بفرستاده است، همچون مثل مردی است که فراپیش قومی آیدو ایشـان را گویـد
غرض، بشتابید و مخرج این کـار طلـب کنیـد کـه شـما طاقـت ام بیدیدم بسیار که قصد شما داشتند و من بیم کننده

ق دارند و هم در حال ترتیب خروج وی برند و سخن وی مصّد ید جماعتی فرمانِمقاومت و محاربت ایشان ندار
قاصــد نجــات یابنــد و جمــاعتی دیگــر، ســخن آن  مقــام برونــد، از رنــج و زحمــت و ایــذای دشــمنانِ کننــدو از آن

غرض مسموع ندارند و بـه اِسـتهزاء و افسـوس در پـیش آینـد وقـول او دروغ و کـذب پندارنـد، نصیحت کنندۀ بی
نـام و  ،و ایشان را چنان مقهور گرداننـد کـه ،و فرصت یابند و انتقام خود بازخواهند ،شمنان ناگاه شبیخون آورندد

کنم، که ام، که امت را خرب میمن همان ناصح بیم کننده: هِ وَسَلَم گفترسول خدای صَلّی اللّهُ عَلَیْ. نشانشان بنماند
. د شهرسـتان وجـود شـما داشـت بـه شـومی نافرمـانی و عصـیانط حق تعاىل را دیدم کـه قصـخَلشکر عذاب و سَ

  :شعر. بشتابید و غافل وار عمر عزیز در پی لذات و شهوات دنیا صرف مکنید
ــازه ــن ت ــری زی ــه عم ــو ک ــل مش ــابیغاف ــر نی  ت

 در ســر مکــن هــوس را، مــازار هــیچکس را
 بگذر چوآب گـل خـوش، زیـن کـورۀ پـر آتـش
 یارانت می به مـردی خوردنـد و تـو نخـوردی

 

 دادش بــده کــه چــون شــد، عمــری دگــر نیــابی
 ترســـم کـــه ایـــن نفـــس را،جـــوئی و درنیـــابی
ــابی ــا دردســر نی ــاش ســرکش، ت  چــون گــل مب

ـــی ـــا ب ـــابیت  خـــرب نگـــردی، زیشـــان خـــرب نی
 

و بعد از آن ندامت  .ار، تاخنت کند و بنیاد شهرستان وجود شما خراب کندار، از حضرت جبّمبادا که این لشکر جرّ
و در کارسازی بر وفق اشارت سعی بلیـغ  ،ای به سمع رضا این سخن مسموع داشتندطایفه. ندارد و پشیمانی سود
نجات ابد و رستگاری سرمد بیافتند وجماعتی دیگر، عقل بوالفضول را مقتدا ساختندو به چـون  ،نمودند، الجرم

لشـکر عـذاب و محـن تـاخنت اعرتاضی کردند، و متابع هوی و شهوت شـدند،  ،و به هر فرمانی ،و چرا پیش آمدند
نَعـوُذُ . و جمله را اسري عقاب و محبوس عذاب دو جهـانی کـرد ،و خذالن ازىل، دامن ایشان محکم بگرفت ،کرد

کَثـري ثِ الْغَیْـلْمِ، کَمَثَـل اعِلْـهُـدی وَ الْمَثَـلُ مـابَعَثَنی اللّـهُ بِـهِ مِـنَ الْ«: هِ وَ سَلّمقالَ رَسوُلُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْ. هُبِاللّهِ مِنْ
هـا طائِفَـةٌ اَخّـاذاتٌ مِنْ بَ الکَثـري وَ کانَـتْکَـأل وَ العُشْـبَتـتِ الْمـاءَ فَاَنْها طَیِّبـةٌ قَبِلَـتِ الْطائِفَةٌ مِنْ ضاً فَکانَتْاَصابَ اَرْ

سِـکُ مـاءً عـانٌ التُمْری قیْهـا طائِفـةٌ اُخْـنْمِ وَکانَـتْفَشَرَبوُا وَ سَقَوا وَزَرعُـوا،  مَاء فَنَفَعَ اللّهُ تعاىل بِهِ النّاسَسَکتِ الْاَمْ
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 بِذلکَ رَأساً وَ لَمْ فَعْیَرْ لَمْ نِ اللّهِ وَ نَفَعهُ بّما بَعَثَنی اللّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْفَقَّهَ فِی دِیْ بِتُ کَلَأً، فَذلِکَ مَنْوَالتُنْ
و مثـل آنچـه خـدای تعـاىل مـرا  ،مثل من: رسول خدا صلعم گفت: معنی حدیث» تُ بهِسِلْهُدَی اللّهِ الَّذِی اُرْ بَلْیَقْ

بدان بفرستاده است از راه راست، همچون مثل باران بسیار است که بر زمني بارد، بعضی ازین زمني پاک باشـد و 
ازیـن زمـني، آن و بعضـی  ،ها و ثمرها ظاهر شود، که مردمان از آن منتفع شـوندبرومند، باران قبول کند و ازو نبات

حق تعاىل مردمان را بدان سودمند گردانـد، بیاشـامند . های فراخ باشد، آن قطار امطار جمع کند باشد که در او کوه
کـه  ،و ازو بسی فایده به خالیق رسد و ازیـن زمـني بعضـی آن باشـد .وبدان زراعت و کشت و کار کنند .وباز خورند

و نگـاه  ،و نـه بـاران را جمـع کنـد ،د آید که مردمان از لذت آن راحت یابنداو ثمره پدی از چون باران براو بارد، نه
  .ای از او به هیچ آفریده نرسدچنانکه هیچ فایده. بلکه جمله ناچیز و نیست کند. یابنددارد تا خلق ازو نفع میمی

ای، به طایفه. لم رات آب عاین مثلی است که رسول صلعم ظاهر کرد، در قبول دلهای امّ: شیخ رضی الله عنه گفت
ل و خشـوع و خضـوع مثابت زمني پاک است که چون آب علم بر او آمد، از او ثمرۀ زهد و صرب و قناعـت و توکّـ

هـم  ،و ثابـت قـدم شـود در متابعـت رسـول صـلعم ،وبدان راه یابد به صراط مستقیم ،پدید آید، بداند و برکار گريد
های بزرگ باشد که و بعضی از این دلها که به مثابت مصانع و حوض ،بدو راه یابند دیگران خویشنت راه یابد، هم

و بعضی از آن دلهـا باشـد،  ،بهره و محروم ماندو او از آن بی ،آب علم در او جمع شود، دیگران از او فایده گريند
نـوع . دیگـران را ای باشد از آن علم و نـهکه علم در وجود ناچیز کند نه او را فایده ،که به مثابت زمني شوره باشد

هـا کننـد و مـدتهای که در تزکیۀ نفس و تصفیۀ دل، سـعی. دلهای صوفیان و صادقان و مشایخ طریقت است: اول
زداینـد در متابعـت صـاحب شـرع کلمۀ توحید می ۀرنجانند، و دل را به مصقلبه انواع ریاضات نفس را میدراز، 

شیخی و مقتدائی بیابند، و ایشان را نشانها باشد چنانکه شرح  الم الجرم، استعداد و شایستگیلوة و السّعلیه الصّ
دلهای علمای تفسري است، و ائمۀ حـدیث و فقهـای اسـالم، کـه در جمـع کـردن و یـادگرفنت و : منوع دوّ. آن بیاید

هـا و خواندن و نوشنت سعی کنند، از وجوهات تفسري، و تأویل و علم لغـت و علـم نحـو و تصـریف و اصـول قصـه
و علـم خـالف و  ،و معرفت اصـول فقـه ،قراء و تمییز کردن میان حدیث صحیح و سقیم و معرفت راویان اختالف

د رست، بساط شریعت رسول عللم در بسیط زمني ممهـّاو جهد و ممارست و مد بحث آن، الجرم به سبب این جّد
صطفوی، از شرق تا غـرب و سريت نبوی و شریعت م. و به وجود ایشان راه راست مستقیم گشت. و گسرتانیده شد
و مؤبد و محکم بماند، چنانکه هیچ منازع را مجال ابطال بنماند، واگـر نـه تقریـر دلیـل سـاطع و  .عالم منتشر آمد

برهان قاطع ایشان بودی هر شوریدۀ بشولیده به رای رکیک خویش، در شریعت مـداخلت کردنـدی و اصـول دیـن 
یْفَقِیْ«:قالَ رَسوُلُ اللّهِ صلعم. هُمنَ وَالغابِرینَ مِنْیْرَحِمَ اللّهُ المَاضِ.و مهمل بماندی مختّل طانِ هٌ واحِـدٌ اَشَـدُّ عَلَـی الشـَّ
از آنکه فقیهی را اضـالل کنـد  ،علم از راه بربدکه هزار عابد بی ،تر باشد یعنی، بر شیطان آن آسان» فِ عابدٍاَلْ مِنْ

و هر بنا که نه بـر اسـاس نهنـد، زود خـراب  .لوک بنیاد استعلم در راه س: و وی را از راه بربد و بباید دانست که
و اندرون  .زاهد باشد در دنیا: مسائل و کتاب بسیار یاد دارد، بلکه فقیه آنست که ،و عالم و فقیه نه آنست که .شود

 ،مآثرو اقبال و طلب مناصب و مفاخر، و القاب مناقب و  ت دنیا و جاه و مال و عزّخود پاک گرداند از لوث محّب
چون بـه عمـل  ،که در عمل آورد ،دراست آنقدر بیاموزد و از علمِ .و حسد و حقد و عداوت و بغض و غشّ و غّل

مقدار که معلوم او باشد، علم وراثت بدو رسد، یعنی نسبت درست کند به انبیاء علـیهم السـالم  به آن ،مشغول شود
ت اند، هر آینه صوفیان در صـّحدانایان مرياث داران پیغمربان: یعنی» أَنبیاءعُلَماءُ وَرَثَةُ الْاَلْ«:قال رَسُولُ اللّهِ صلعم 
تا میان علم دراست و علم وراثـت  .ی کامل حاصل کردندی وافر و از عمل حظّو از علم حظّ ،این نسبت کوشیدند

ه همگـی دل و و بـ .و از وی اعـراض نمودنـد .ثباتی دنیا بدیدندو به بصريت دل، قبح و زشتی و بی .جمع کردند
ی اللـه وَجان، طالب آخرت و رضای حق تعاىل شدند و به قطع عالیق و عوایق مشغول آمدند و اندرون را از ماسِ
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شیخ تاج الدین شنهی قدس الله . یات سرمدی آمدپاک کردند تا دلهای ایشان، مستعد الهامات غیبی، و مولد تجّل
  :شعر. در مدح ایشان: روحه گفت

 قلنــــدر همــــی رونــــدشــــنگولیان کــــه راه
 چـــون خضـــر بهــــر یـــافنت چشـــمۀ حیــــات

 درد ّراص وار تــــا بــــه کــــف آرنــــد دُغــــّو
ـــو ـــا و ه ـــو و ه ـــک و پ ـــتجو و ت  در راه جس
ـــا ـــر و از فن ـــاخته از فق ـــال س ـــی، دوب ـــی ن  ن
ـــاو و خـــر شـــمار ـــر گ ـــار و دگ ـــرد ک ـــد م  اینن

 

 در آتـــش بــــال، چـــو ســــمندر همـــی رونــــد
 در ظلمـــت عـــدم چـــو ســـکندر همـــی رونـــد

ـــــودی زر ـــــر بیخ ـــــددر بح ـــــرهمی رون  ه س
ــــد ــــی رون ــــر هم ــــام براب ــــز گ ــــم تی ــــا وه  ب
 از غیـــب و غیـــب غیـــب، فراتـــر همـــی رونـــد
 عیســــی گذاشــــته ز دم خــــر همــــی رونــــد

 

ان و مخصوصــان چــون ایــن طایفــه، در تزکیــۀ نفــس و تصــفیۀ دل و تجلیــۀ روح یــد بیضــا نمودنــد، از جملــۀ مقرّبــ
کتاب ذکـر صـوفیان کنـیم،  هر آنگاه که در این: ت گشتند و بدین اسم مشهور شدند و بباید دانست کهحضرت عزّ

و همگـی همـت و  .ف از جملـۀ ابـرار باشـدبدان مقربان خواهیم و فرق میان متصوف و صوفی آنست کـه، متصـّو
و متصوف، چون محقق حال و صـاحب حـال  .نهمت او، به وصول مقامات بود و صوفی در بند تحقیق حال بود

واللـه . کننـدانـد، خویشـنت را بـدان ماننـد مـیاند، در زی و خرقۀ ایشانیشانشود، صوفی گردد، و هر آنکه جز از ا
  .اعلم

  
  تخصیص صوفیان به حسن استماع در بیان: باب دوم
رَاءً سَمِعَ مِنّا حَدِیثاً فَحَفِظَهُ حَتّـی نَضَّرَ اللّهُ امْ«: تُ رَسوُلَ اللّهَ صلعم یقوُلُسَمِعْ: عن زیدبن ثابت رضی الله عنه قالَ

خـدای تعـاىل : هٍ رسول خدا صـلعم گفـتسَ بِفَقِیْهٍ وَ لَیْه، وَ رُبَّ حامِلِ فِقْهُ مِنْقَهٍ اِىل مَن هُوَ اَفْبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حامِلِ فِقْیُ
تازه داراد، روی مردی که، چون حدیثی از احادیث من بشنود، یاد گريد ونگاه دارد، تا آنگـاه کـه بـاز رسـاند، پـس 

حامل فقه و دانش، که از شره خواندن و یاد گرفنت، و جمع کردن از فایده و خاصیت آن محـروم  ای بسا: فرمود که
بماند و در ظلمت کسالت، در عمل گرفتار شود و چون باز رساند، مستمع را به حسن استماع و وجد در استعمال، 

  .ازان فقه ودانش، حظی بیشرت و نصیبی وافرتر بیابد از او
ت و خرب باشد و نصیب او، بیش از تحمل اعباء و مشقّگريندۀ بار علم و دانش، که ازان بار بیبسا بر: دیگر گفت و
  .بهره بماندنا نباشد و از دولت فایدۀ آن خایب و بیعَ

وَلَو عَلِمَ اللّـهُ «: قال الله تعاىل. اساس و بنیاد جملۀ خريات، در نیکو شنودن درج است: شیخ رضی الله عنه گفت
اگر خدای تعاىل، دانستی که دروجود ایشان چیزی هست، هر آینه بدیشان شنوانیدی، : یعنی» مَعَهُمْاً لَأَسْخَري فِیهِمْ

مَعُهُ صـافِهِ وَ یَسْـدُ بِفَنـاءِ اَوْعَبْـمَعَ الْیَسْ خَريِ فِی السِماعِ اَنْعَالمَةُ الْ«: قالَ بَعضُهُم. پند و حکمت و تذکري و موعظت
در حسن استماع تعبیه است، که سالک به نور شمع حقیقی، ظلمت فنای نفـس،  ،نشان خري: یعنی» حَقَ بِحَقٍّ مِنْ

ببیند و به دفع آن ظلمت مشغول شود و حقیقت رضا و فرمان، بداند و بدان قیام نماید، که هر آنکس کـه وسوسـۀ 
  .ددیو و حدیث نفس، بر او غالب باشد بر حسن استماع قادر نتواند بود در حجاب غفلت بمان

صوفیان و اهل قرب چون بدانستند که، کالم حق تعـاىل، پیغامهـای اوسـت، بـه بنـدگان او، بـه حسـن اسـتماع، آن 
هر آیتی از آیات قرآن، بحـری یافتنـد از . ر بجای آوردندر و تفکّخطاب مستطاب، قبول کردند و در معانی آن، تدّب

ض ایشـان شـد، بـر اهر، هـم از روی بـاطن و محـرّبحار علوم، که متضمن جواهر زواهر معانی بود، هـم از روی ظـ
و همچنني به نور حسن سماع، بازدیدند که، احادیث و اخبار نبوی علیه الصلوة و . اعمال صالحه و افعال پسندیده

-ای بـه خلـق مـیغرضـی و شـائبهت و بیاز حضرت عزّ ی کردهی تلقّالم وحی است مطلق و علمی است لدّنالسّ
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ت چون این حال، بر نظر صائب کند، بر محاربت شیطان ومصالحت با حضرت عزّیض میرساند و ایشان را تحر
ترین کارها دانستند، که مخالفت شـریعت و وسـاوس  متابعت شریعت واجب دیدند و آن را مهم. ایشان کشف شد

ات بسـیار، جمـع از نفـخ و نفـث شـیطان، و لـّذاره و غبـاری اسـت شیطان، دودی است برخاسته از آتش نفس امّ
بـه مثابـت هیـزم اسـت آتـش را، کـه چنانکـه هیـزم بیشـرت، شـعلۀ آتـش . وشهوات این عالمی که نفس مایل آنسـت

ات این عالمی بیشرت باشد، شعلۀ آتـش هـوی م شهوات و تمتعات، به تنعمات لّذتر؛ همچنني چندانکه هیزافروخته
تـر، و از فهـم و حسـن تنـگ) علـوی(عـالم  تر و جوالن اودر آن عالمی محروم ومراد نفس تیزتر بود ودل از حظّ

نیکویی استماع قرع باب ملکوت است وطلـب کـردن حسـنی و زیـادت از : و بباید دانست که. تربهرهاستماع بی
وروی دل در تـنعم ( .ی ترک دنیا کردنداین طایفه بکلّ. ا به ترک دنیاو این حال دست ندهد، الّ .حضرت جربوت
. »لِلکِ فَفـارِقیضْـالأَری فی و«: د وراغب آخرت و ورد وقتشان با دنیا این بود کهزاهد دنیا شدن). آخرت کردند
مْبٌ اِذا اَلْکـانَ لَـهُ قَلْـ ری لِمَـنْاِنَّ فِی ذلِـکَ لَـذِکْ«: قالَ اللّهُ تعاىل مـواعظ قـرآن و : یعنـی» عَ وَ هُـوَ شَـهِیدٌقَـی السـَّ

  .چنانکه طرفةالعینی، ازان غافل نباشد. ىلحکمتهای آن کسی فهم کند، که دل حاضر دارد با خدای تعا
ی باشـد بـه دىل باشـد کـه محشـّ: لنـوع اوّ: اسـت دل بر دو نوع: یحیی معاذ رازی قدس الله روحه گفته است که

اشغال دنیاوی و چنان غافل باشد از کار آخرت که هر آنوقت که کاری از کارهای آخـرت حاضـر وقـت او شـود، از 
م دىل بود که چنان ممتلـی باشـد از امـور آخـرت، کـه و آن را مهمل فرو گذارد، نوع دوّ شغل دنیاوی بدان نرپدازد

بنگـر . هرگاه که شغلی از اشغال دنیاوی حاضر او شـود از اسـتغراق بـه شـغل آخـرت، مشـغول آن کـار نتوانـد شـد
  !.تفاوت شغل تا شغل و کار تا کار

ی قرآن است دىل باشد که بسالمت بود، پاک از اغراض و هااین دل، که دریابندۀ پندها و وعظ: اندو بعضی گفته
فاهم مواعظ : یعنی» هِ اِلّا شُهُودُالرَّبِطُرُ فِیْبٌ الیَخْکانَ لَهُ قَلْ لِمَنْ«: شکوک و نفاق وقال الحسني قدس الله روحه

هامـات غیبـی قرآن دىل باشد که از پردۀ خود بريون آمده باشد و مشاهد عالم ملکـوت و جـربوت شـده، و محـل ال
ار بحار شهود مستغرق شده، شیخ تاج الـدین قـدس اللـه روحـه صافی کرده و ازماسوی الله خاىل گردانیده و در تیّ

  :شعر. گفته است در این معنی
 ای خوشــــــا احــــــوال درویشــــــان، کِشــــــان
 رســـــــته از زخـــــــم تفـــــــاریق حـــــــدوث
 مســــــت و نــــــازان و گــــــرازان در وصــــــال

 

 ایازگمــــــــان انــــــــدر عیــــــــان افکنــــــــده
 ایصرفشـــــــــان، افکنـــــــــده در شـــــــــهود

ــــــی ــــــدهب ــــــران افکن ــــــر ک ــــــان ب  ایمیانش
 

فـاهم قـرآن : یعنـی. هِ عَمَا سِواهُقَطَعَ اِلیْظِیمِ فَذابَ لَهُ وَانْنِ التَّعْقال ابن عطا قدس الله روحه قلبٌ یُالحِظُ الحَقَّ بِعَیْ
  .ا نمودها کرده و بدو توّلو تّربو از غري ا .و گداختۀ شهود حق ،دىل باشد که به چشم تعظیم و هیبت ناظر حق باشد

مـردۀ  کـه ،فهم مواعظ قرآن، خـاص اسـت نـه عـام، یعنـی دىل بـود: قدس الله روحه در معنی آیت گفته است که 
 اَوَمَـنْ«: چنانکـه در قـرآن خـرب داد کـه ،وی را زنده گرداند ت باشد، حق تعاىل، به آب عنایت و لطفّلغفلت و زَ
بَـةُ حُجْهلُ وَ الْالمُشـاهَدَةُ تُـذْ«: ، عَقول وفاهم قـرآن، ایـن چنـني دىل باشـد و هـم اوگفتـه اسـت»ناهُیَیْتاً فَاًحْکانَ مَیْ

نشـان فهـم، : ، یعنی مشاهده سالک را مشغول کند و حجـاب، وی را دریابنـده گردانـد و ببایـد دانسـت کـه»همُتُفْ
  .»ءٍ خَشِعَ لَهُاِذا تَجَلّی اللّهُ لِشَیْ« :کما قالَ رَسوُلُ اللّه صَلّی اللهُ علیه وَسَلَم ،خشوع و خضوع است
-در حق ارباب تلوین، اما آیت حکم مـی ،این بیان که واسطی کرده است،درست است: شیخ رضی الله عنه گفت
بخالف بیان واسطی، که ایشان، میان مشـاهده و فهـم جمـع کـرده باشـند و ایشـان هـر . کند مر اصحاب تمکني را

در  مشـاهده و هـر یـک و چشـم دل، محـّل ،ه محل مکالمه است، موضع فهم استگوش، ک: ی هستیک را محّل
ز و ایـن ا .جمعـی کـه در سـکرحال باشـند سـمع دلشـان در بصـر غایـب شـود جای خود حکمی و فایدتی دارند،
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و به مقام بقا  ،فنا گذر کرده و بر ممّر ،که از خودی خود منسلخ شده باشند .ضعف حال باشد، اما اصحاب تمکني
ت قـّو. یابنـدو هر یک حظ ونصیب خود، از محبـوب لـم یـزل مـی .قوای حقیقی ایشان جمله بر کار باشد ،سیدهر

  شعر: مشاهده و ورد وقتش این باشد ت باصره،حظّو قّو. یابدمکالمه می سامعه، حظّ
ـــو ـــا ت ـــان زد ب ـــه ج ـــس ک ـــادی آن نف  ای ش
 روزی کـــه مـــرا دســـت بـــه وصـــل تـــو رســـد

 

ـــــک داو ـــــان زد،ی ـــــر دوجه ـــــم ب ـــــاتو دل  ب
ــیش ــه ع ــه چ ــی ک ــی ه ــوه ــا ت ــوان زد ب ــا ت  ه

 

ل آنکـه اوّ: آداب خـدمت و آداب دل سـه چیـز اسـت: ت در معنـی آیـت کـهبن سمعون قدس الله روحه گفته اسـا
ازوی دفع شهوات کند، که چون قطع لذات و شهوات کرد از بنـدگی شـهوات آزادی یافـت و بـه لـذت عبـادت و 

و سـوم آنکـه چـون انـدرون  ،م و آموخنت به استعمال آن مشغول شودد از تعلّم آنکه بعو دوّ ،تالوت رسید حالوتِ
دل وی ممتلی باشد از فضل بذل حق تعاىل به شکر آن قیام نماید، چون بدین هر سه آداب آراسته و پرياسته شـد، 

هـر  خیـزد،مـرگ دل از شـهوات مـی: محمد بن علی قدس الله روحه گفته است. به کلی آداب و فضایل دل رسید
  .آنوقت که دفع شهوتی بکند از حیات نصیبی بیابد

سهل » تیمِعُ المَوْاِنَّکَ التُسْ«: فرمایدو بباید دانست که شنودن مخصوص است به زندگان چنانکه حق تعاىل می
دل چون از پرده بريون آمد وصفا یافت خطرات خواطر مذمومه، او را : عبدالله تسرتی قدس الله روحه گفته است

 رِ الـرَّحمنِ نُقَـیِّضْذِکْـ شُ عَنْیَعْ وَمَنْ«: قالَ اللّه تَعاىل. ک کند و اندکی خاطر معصیت بر وی اثری تمام داردتاری
یعنی هر کس که اعراض کند از ذکر حق تعاىل، شیطانی بر او گمارند تا قرین و همنشـني او » نٌطاناً فَهُوَلَهُ قَرِیْلَهُ شَیْ

خطـا، چنـان  کنـد و او بـه گمـان کـژ وظـّندارد و فرتت و کاهلی در وی پیدا مـیاز میباشد و او را از راه راست ب
  . زندقه باشد پندارد که واصل است و او را حاجت به اعمال بدنی نیست، و این ظن عني کفر و محضِ

ت عـزّو بباید دانست که اعمال دل را فرتت نباشد و نفس بیدار هرگز نخسبد و هر آنگاه کـه دل آموختـۀ حضـرت 
و دل را دو روی هسـت بـه یـک جهـت مایـل  .واسـطه شـودو مورد الهام غیبی صافی کند، مستمع وحی بی ،شود

د، بدان مشغول شود که او را به کار آید، باشروح است و به یک جهت مایل نفس، اگر میالن روحی بر او غالب 
و شیطان دست یابد و او رامشـغول  .شودو اگر میل نفس بر او غلبه دارد، مستمع حدیث نفس  .در وقت گرفتاری

اگر نه شیطان را راهی بودی به حـواىل دلهـای بنـی : و در خرب آمده است که .ات و شهوات این عالمی گرداندلّذ
بصريت ارباب بصایر و : حسني قدس الله روحه گفته است. آدم، مغیبات ملکوتی در پیش نظر ایشان، کشف شدی

نصـیب . انی و سباقت سابقان ازل و ابد، و آنچه میان این هر دو مدخور استای رّبمعرفت عرفا، و انوار علم علم
  .»دٌعَ وَ هُوَ شهیْقَی السَّمْاَلْاَوْ«. دىل است، که فاهم و دریابنده است

و از غایت ذوق و شوق، در استعمال آن  .و آنچه به سمع دل بشنود گواهی دهد که، کالم حق سبحانه وتعاىل است
  شعر: و به خلوت و عزلت مشغول شود و نصیحت زبان دل با نفس این باشد در وقت عزلتسعی نماید 

 ای خواجـــه ز دســـت خـــود چنـــني مســـکینی
 شـــنویگـــه بانـــگ قلـــم بـــه گـــوش دل مـــی

 

 ای بنشــــینیســــلطان شــــوی اربــــه گوشــــه
ـــیگـــه نقـــش ازل، بـــه چشـــم جـــان مـــی  بین

 

ونات و مخلوقات، بـه نـور قـوت سـامعه اشد از مکرا باشد، که مجرد شده بکه این مواعظ دىل : گویندبعضی می
کنـد و در و جملۀ مشهودات مطالعه مـی. شنود و به نور قوت بصريت، جملۀمبصرات حقیقیجملۀ مسموعات می

  شعر: بیند و ورد وقتش این باشدجملۀ اشیاء، جمال حق سبحانه و تعاىل می
 ایـــن بـــس کـــه دو دیـــده در جمالـــت دارم

 

ـــــر ـــــنم ت ـــــر ک ـــــه نظ ـــــر چ ـــــدارمدر ه  ا پن
 

مثل مستمعان، مثل تخـم پاشـنده اسـت کـه، کـف اوپـراز : اند کهاند از بهر تفاوت مستمعان، گفتهو حکما مثلی زده
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۱۲ 

در حال مرغی آن را طعمه سازد وبعضی از آن، بر سـنگ سـخت رسـد، .تخم باشد از او بعضی بر پشت زمني افتد
چون بیخش به سـنگ رسـد، منفـذ نیابـد . ثبات ظاهر شوداز او نباتی بی. که اندکی خاک نمگن، بر زور او باشد

خشک شود و از او چیزی حاصل نشود، و بعضی از آن تخم در زمني پاک افتد، که در آن خارهـای بسـیار باشـد، 
ها دور باشد،  وبعضی از آن تخم، بر زمني پاک رسد، که از این آفت ،چون بروید، گیاه با او بیامیزد و او راتباه کند

با فایده از او حاصل شود که، خالیق را از او منفعت باشد، مثل تخم پاشنده مثـل حکـیم اسـت ومثـل تخـم  نباتی
رسـد،مثل مـردی اسـت کـه سـخن حکمـت بشـنود،اما نخواهـد کـه مثل سخن حکمت و مثل آنکه بر ظهر زمني می

و  .د و فرامـوش وی گردانـدبشنود، و از آن تغافل نماید، شیطان آن مرغ است که آن سخن از پشت دل او در ربایـ
اما بـه شـنودن . که سخن حکمت بشنود و مستحسن دارد ،مثل مردی است. مثال آنکه، بر سنگ سادۀ سخت افتد

، مثـل مـردی و مثل آنکه در زمینی افتد پاک پرخار ،و در بند استعمال نباشد، زود از دل اوزایل شود ،راضی شود
در استعمال آرد چون شهوتی از شهوات دنیا در پـیش او آیـد، او  هک ،باشد که سخن حکمت بشنود و قصد آن کند

از قیام نمودن بدان عمل، و شره و غلبۀ شهوت، آن سخن را چنان تبـاه کنـد کـه خـار کـه زرع را  ،را محروم گرداند
 تباه کند و مثـل آنکـه در زمـني پـاک افتـد، و خللـی و نقصـانی در او پدیـد نیایـد و فوایـد ازو حاصـل شـود، مثـل

ت ت آن بداند و فهم کند و نیـّمستمعی است که سخن حکمت بشنود و از حقیقت آن باخرب شود ومنفعت و مضّر
و ایـن  ،و از مخالفـت آن حـذر کنـد ،و جهـد بجـای آورد و در اسـتعمال آوردن جـّد ،در عمل آوردن درسـت کنـد

و ازمتابعـت هـوی و آرزوی  شخص صوفی باشد که به نیتی صادق ورغبتی تمام، در سلوک اهل طریقت سعی کند
و از او فواید ومنافع حاصل شود، خـود از  ،حکمت، در زمني دل او ثبات یابد تا آن نبات سخنِ .نفس احرتاز کند

  .اومنفعت یابد و دیگران از او منفعت گريند
ت محبّـت پـاک صـافی بیابـد و د شود از شواغل این عالمی، حالوت محبّـدىل که مجّر هر آن: و بباید دانست که

ت بیابد، چون قرب یافت، مدد جذبات الطاف غیبی بیابـد و اثـری ت روح دهد تا قرب حضرت احدّیصافی، قّو
ات ایـن رسـد، و نشـان ایـن رونـده آن باشـد کـه، از حـالوت لـّذرساند و از دل فیضی به نفس میاز آن به دل می

کـه او را  ،که بیخ درخت پلید بر پشت زمنيدر دل همان اثر دارد  ،که اثر حالوت هوای نفس .عالمی اعراض کند
و بیخ حالوت محبت صافی، همچون بیخ درختی باشد پاک، که اصل آن راسـخ و  .قوتی و قراری و ثباتی نباشد

ت پاک، در زمـني روح و فرع آن، مماس آسمان باشد در بلندی، همچنني بیخ حالوت محّب. محکم باشد در زمني
چون . ت مخصوص شده و اثر آن بیخ، در زمني نفس منشعب گشتهربت، به عندّیمحکم باشد و شاخ او از غایت ق

بـه » نفس الرحمن«ای از کلمات قرآن، یا خربی از اخبار رسول صلعم به سمع او رسد، از یَمن یُمن آن کلمه کلمه
  شعر: فریاد برآورد در وقت آن نسمات انس که. مشام روح او رسد

 آیــــیای نســــیم ســــحری خــــه ز کجــــا مــــی
ــو بــوی نفســی ســخت عجــب مــی  شــنوماز ت

 جــان همــی پــروری آنــرا کــه بــدوبر گــذری
 شـــنومرازهـــای همـــه نـــازازتو بـــه جـــان مـــی

 

 که چنني سـرکش و سـلطان وش و روحـافزایی
ـــوان دانســـت کـــز ســـوی یمـــن مـــیمی ـــیت  آی

 وه کـــه چـــون درخـــور ایـــن ســـوختۀ شـــیدایی
 هاست بـدین زیبـایییارب این خود چه سخن

 

  شعر: ی به دل رسد، دل در خفقان آید، ذات الجنب طلبش بگريد به زبان شوق در ترنم آیداز آن ذوق روح اثر
ـــــدا شـــــد ـــــری پی ـــــو در دل اث  از عشـــــق ت
 از دولـــت مهـــرت کـــه جهـــان افـــروز اســـت

 

 وز ســــوز تــــو در جــــان شــــرری پیــــدا شــــد
 ایــــن تــــريه شــــبم را ســــحری پیــــدا شــــد

 

  :لذت را ببوید فریاد برآورد که شعر نسمات لطف احدیت، آن. تی از شوق دل به نفس مرتاض رسدلّذ
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۱۳ 

ــــــ ــــــمُّ مِنْ ــــــیْاَشُ ــــــکَ نَسِ ــــــهُتُ اَعْماً لَسْ  رفُ
 ای نـــــام تـــــو آرام کســـــی، وانکـــــس مـــــن

 دانـــــــمناگـــــــاه برآیـــــــد و یقـــــــني مـــــــی
 

ــــــرَّتْ ــــــاء جَ ــــــنُّ لَمِی ــــــاَظُ ــــــاکَ اَْرفِیْ  دان
 یــــاد خــــوش تــــودام کســــی وانکــــس مــــن
ــــن ــــس م ــــی، وانک ــــام کس ــــو ن ــــرت ت  از دف

 

ای، تـا بـه کلـی از کـل بشـنود، و بـه اندام سالک، سمعی شود و هر ذره از وجود او، دیدهدر این حال هر موئی بر 
  :فریاد آغاز نهد که. کلی وجود، موجد کل را ببیند

ــــــــــــأمَّلْ اِنْ ــــــــــــتُکُمْت ــــــــــــوْفَکُلِّ  نٌی عُیُ
 

ـــــــــمْاَوْ ـــــــــوبٌ تَـــــــــذَکَّر تکُ  فَکُّلـــــــــی قُلُ
 

خدای بزرگوار، و جبار کامکار، رسول ثقلـني » سَنَلَ فَیَتَّبِعوُنَ اَحْقَوْمِعوُنَ الْتَنَ یَسْعِبادِی الَّذِیْ فَبَشِّرْ«: قال الله تعاىل
 می از احکام من، پای در ممر سـامعهده بندگان مرا، آن بندگانی که چون حکبشارت : کند کهرا صلعم خطاب می

عـت را خـرب ده کـه ایـن نسـیم ایـن جما تقبال فرمان کنند و منقاد وی شـوندهایشان نهد، ایشان به قدم متابعت، اس
  .هدایت، ازمهب عنایت من جسته است و این گل عقل را در غنچۀ دل شما بشکفانیده

عقـل، : انـد کـهو گفتـه .انـدمتابعت و زینت مشایعت موصوف اند که، بدین حلیتِعاقالن ایشان: و بباید دانست که
جملۀ مؤمنان، و آن جزء کـه نصـیب مؤمنـان  صد جزو است، نود ونه خاص رسول را بود صلعم و یک جزء از بهر

و آن کلمـۀ شـهادت اسـت و  .آمد مقسوم است بر بیست و یک سهم، یک سهم از آن، نصـیب جملـۀ مؤمنـان آمـد
ذِینَ آمَنـوا «: عـاىلقـالَ اللّـهُ تَ. یابند، بر قدر حقایق ایمـانبیست جزء آنست که مردمان بدان زیادتی می یـا اَیُّهَـا الـَّ

ای جماعتی که لباس ایمان و خلعت ایقان، : فرمایدحق تعاىل می» یِیکُمْلِما یُحْ للّهِ وَ لِلرَّسوُلِ اِذا دَعاکُمْ تَجِیبوُااسْ
و رسول خـدای را، چـون شـما را بخواننـد از بهـر حیـات  را اید پاسخ دهید خدایدر باالی وجود خود پوشانیده

جنیـد . ت او نرسـدیی که هرگز دست فنـا بـه دامـن سـراپردۀ عـزّزندگ. به، زنده گردانندتا شما را به حیات طیّ. شما
کالم حق سبحانه و تعاىل اسـت، پـاک وصـافی  سامعه که ممّر آنانکه محّل: قدس الله روحه در معنی آیت: گفت

بـه نـور آن . کردند، چون رسول عللم ایشانرا بخوانـد، از آن خوانـدن نسـیم قـرب حضـرت بـه مشـام ایشـان رسـید
پـیش به رفع آن حجاب، مشغول شدند دل بر مجاهدت و مصابرت نهادند، به ادب . ها بازدیدند اشارت، حجاب

بی  به زبانِ. ی شدندو به ظاهر و باطن،معمور نور تجّل .ی از وجود ایشان محو شدکلّآمدند تا هرچه بشریت بود، ب
  :م آمدندزبانی در ترنّ

 کــــــی بــــــود مــــــا ز مــــــا جــــــدا مانــــــده
 و تـــــوتـــــا ز خـــــود بشـــــنود نـــــه از مـــــن 

 

ـــــــده ـــــــه و خـــــــدا مان ـــــــو رفت ـــــــن و ت  م
ــــــــد الْ« ــــــــن المُلــــــــک واحِ ــــــــارلِمَ  »قَّه

 

قُلـوُبِ بِمُشَـاهَدَةِ فَحَیاةُ النُّفُوسِ بِمُتابَعَةِ الرَّسـوُلِ وَحَیـاةُ الْ وَلِلرَّسوُلِ بِظَواهِرِکُمْ تَجِیبوُا لِلّه بِسَرائِرکُمْاِسْ: ضُهُمْوَقالَ بَعْ
و پاسخ دهید رسـول  .پاسخ دهید خدای تعاىل را به ضمایر پاک: یعنی. صِريِاللّهِ بِرُؤیَةِ التَّقْالعُیوُبِ وَهُوَ الحَیاءُ مِنَ 

دلهـا در مشـاهدۀ  ها و نفوس در متابعت رسول اسـت و حیـاتکه حیات تن .خدای را، به ظواهر به اوامر شریعت
عجز و شکستگی و افکنـدگی و به ضعف و  ،خود رادر حضرت و زنی نبیند: و حقیقت مشاهده آنست که .عیوب

  .پیش آید
سوم . دوم اجابت تحقیق. اول اجابت توحید: ابن عطاء قدس الله روحه گفته است، استجابت بر چهار وجه است

  شعر: چهارم اجابت تقریب و معنی این هر چهار، در این رباعی تعبیه است. اجابت تسلیم
ــــی ــــاز ره ــــد ب ــــا ز ب ــــاز ت ــــرع بس ــــا ش  ب

 دد بــــاز رهــــیدر نــــور عیــــان، ز دیــــو و 
 

ـــــاز رهـــــی ـــــا زخـــــرد ب  تســـــلیم گـــــزین، ت
 در تـــــابش دوســـــتی ز خـــــود بـــــاز رهـــــی

 

استجابت بر قدر حسن استماع ظاهر شود، و اسـتماع بـر قـدر فهـم، و فهـم بـر قـدر : گویدشیخ رضی الله عنه می
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تابـت نیایـد، ز کم، و وجـوه فهـم کلمـات قـرآن، در حیـّو کالم به قدر علـم بـه مـتکلّ ،معرفت، و معرفت به قدر کالم
هر آیتـی از آیـات قـرآن را هفتـاد هـزار فهـم اسـت، قـالَ : منقول است از سهل عبدالله قدس الله روحه که چنانکه

 هـر آیتـی از: یعنـی» فٍ حَدٌّ وَلِکُلِّ حَدٍّ مُطّلِعٌنٌ وَلِکُّلِ حَرْرٌ وَ بَطْقُرآنِ آیَةٌ اِالوَلّها ظَهْالْ مانُزِّلَ مِنَ«:رَسوُلُ اللّهِ صلعم
انـد در و هر حدی را مطلعـی، علمـا اخـتالف کـرده .قرآن، ظاهری دارد و باطنی دارد و هر حرفی را حدی هست

ظهـرش صـورت : انـدو بعضـی گفتـه. ظهر لفظ قرآن است و بطنش، تأویـل آن: اندمعنی ظهر و بطن، بعضی گفته
انگان و عاصیان و باطنش پند و و سخط و انتقام خود بر بیگ است، که حق تعاىل خرب داده است، از غضب قصه

ظهـرش خوانـدن قرآنسـت بـه ترتیـل، : انـد کـهو بعضی گفته .موعظت و تذکري و حکمت است، آنکس را که بشنود
ر و بطـنش تـدّب .ها از یکدیگر گشاده داردروشن خوانید قرآن و حرف: یعنی» تِیالًقُرآنَ تَرْوَرَتِّلِ الْ«: چنانکه فرمود

» بـابکَ مُبـارَکٌ لِیَـدَّبَّروا آیاتِـهِ وَلِیَتَـذَکَّرَ اُولُواالَلْنـاهُ اِلَیْـزَلْـکتابٌ اَنْ «:آن، چنانکـه فرمـود ر است در معانیو تفکّ
ایم، مبارک پی و میمون نقیبت است،مر جماعتی را که مشهور باشند بـه حصـافت این کتاب که فرو فرستاده: یعنی

و در  .ی آن تـدبر کنیـد و از حقیقـت معـانی آن بـا خـرب شـویدو کیاست، که به رأی صائب، و فکرت ثاقب در معـان
ش آن باشد که، آن چنانکه مکتوب است در قرآن، حّد: انداند، بعضی گفتهاختالف کرده» فٍ حَدٌلِکُلِّ حَرْ«معنی 

و در آن اخـتالف  .بدان مزیدی طلب نکنند و در تفسري از منقوالت و مسموعات، از علمای ثقات تجاوز ننماینـد
ه و اسباب، که آیات بـدان علم نزول آیت باشد وشأن و قّص: نکنند وفرقی روشن هست میان تفسري و تأویل، تفسري

اال به سماع و نقـل، چنانکـه، . که به استبداد و رأی خود، در آن شروع کنند ،و حرام مطلق باشد .منزل شده باشد
معنی قرآن است موافق کتاب لُبِّ و خالصه و نقاوۀ  :تأویل. دت مسلسل آمده باشت و امنای امّدر کتب علمای ملّ

ت و اَبُوالـدَّردا ا به صفای فهم و زینت معرفت و یافنت قرب از حضـرت الهیّـو سنت، و این تأویل دست ندهد، الّ
تا آنگه که، از یک آیت از قرآن وجوهات بسـیار از معـانی  .مرد به خالصۀ فقه نرسد: رضی الله عنه گفته است که

نباشد هیچ آیتـی و هـیچ : عبدالله مسعود رضی الله عنه گفته است. »لِکُّل حَّد مطّلع« و در معنی .کشف شود بر او
را در عمـل آورنـد، چـون در ای باشـند کـه آنـه باشـند یـا طایفـها آنکه یـا قـومی بـر آن عمـل کـردحرفی از قرآن، الّ

ت باشـد، از لـوح انـدرون ت و قـاذورات انسـانیّاستعمال حکم و فرمان آن، سعی بلیغ نمایند، آنچه غوغـای بشـریّ
ه مهجـة القلـب، جلـوه نمایـد، ی بیابد، دل از پرده بريون آید، عروس معـانی بـر منصّـو باطن صفای کلّ .محو شود

  :چنانکه سنائی گوید شعر
 عروس حضـرت قـرآن، نقـاب آنگـه برانـدازد

 

 د بینــد از غوغــاکــه دارالملــک ایمــان را مجــّر
 

هـر آیتـی را از قـرآن : به غایت خوب و نیکوست، قول عبدالله مسعود رضی الله عنه که: نه گفتشیخ رضی الله ع
ج صـادقان و عـاىل همتـان ض طالبـان و مهـیّقومی هستند، که آن را در عمل آوردند، یا آورند و ایـن سـخن، محـرّ

عـني الحیـات ابـدی مسـتودع  کالم الله پاک کنند تا بر خالصه و صفاوه و زبدۀ معـانی آن، کـه در که محّل .باشد
اال به کمال زهد دردنیا، و قول و رغبت در آخرت و کثرت قرائت، کـه  .است، واقف شوند و این حال روی ننماید

نماید، و به هـر فهمـی نـو علمـی ی غریب، روی میمعنیی عجیب و سرّ. کندر میت که آن آیت مکرّبه هر یک کرّ
شود که شود، و از معانی باریک و اسرار غامض، باخرب میۀ فهم فراخ مینهد، و به استعمال آن، حوصلنوآغاز می

پس چون سالک، در عمل سعی کند، از پدر علم و مادر عمل، فرزند نجیب . اند، و عمل را مادرعلم را پدر نهاده
و . طف پیچـدن از مادر عمل بزاید، قابلۀ قبول، وی را در قماط لورشیددل بزاید، و مبارک پی فرزندی باشد که چ

  .شودمکد و پروردۀ آن میبه نزد دایگان معرفت برد، تا از پستان احسان، شري مهر می
  :روز بازار ازل و ابد، به وجود این فرزند نجیب عمل قلب است شعر: و بباید دانست که

 کـــان ســـجده کـــه تـــن بـــرد نمـــازی نبـــود ای دل، تو هزار سجده بر پیش رخش
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معنـی : آنچه مرا معلوم اسـت، آنسـت کـه: شیخ رضی الله عنه گفت. اندران گفتهع، مفسّاین کلمات، در معانی مطل
ع شود مطلع، نه وقوف است بر اسرار آیات قرآن، بلکه معنی مطلع آنست که خواننده در نزد خواندن هر آیتی، مطلّ

صادق رضـی اللـه عنـه کـه  و منقول است از جعفر .یابدم میتا لذت سماع متکلّ. کندر میبر شهود متکلم و مکرّ
کـردم تـا از آیت مکـرر مـیاین : سبب افتادن چه بود؟ گفت: ناگاه بیفتاد و بیهوش شد، پرسیدند که. کردنماز می
کامـل و نصـیب وافـر از تـالوت قـرآن بـردارد، در لـذت  سالک چون بدین مقام رسد،حظّ. م حقیقی بشنودممتکلّ

ت خـاص، او را ال محبّـدلـّ. عید پیش محل سامعۀ او یکسان باشدسماع  متکلم چنان متالشی شود که، وعد و و
رسـول . او را در دریای حريت انـدازد و حـريت ورای همـۀ مقامـات اسـت و قربت خاصّ ،رساند به قربت خاصّ

رینَ زِدْلَ الْیا دَلیْـ«: گفتصلعم در این مقام بود که می راًمُتَحیـِّ ، چـون در دریـای حـريت مسـتغرق شـود» نِـی تَحَیـُّ
علمـش عمـل باشـد . چنان مضمحل ومتالشی شـود کـه سـمعش در بصـر غایـب شـود و بصـر در سـمع ،وجود او

سـطوت شـراب آن سـماع، جملگـی وجـود او بگـريد، و ذوق سـماع . اولـش آخـر بـود، آخـرش اول ،عملش علم
  :را با یاد او آورد، چون آن ذوق بیابد، به زبان شوق و ذوق در فریاد آید، شعر» تُاَلَسْ«

ــــ ــــو از اَلَسْ ــــدهعُشــــاق ت ــــدت مســــت آم  ان
ــــی ــــی، م ــــیم ــــد م ــــند و پن ــــندنوش  ننیوش

 

ــــــ ــــــادۀ اَلَسْ ــــــدهسرمســــــت زب ــــــدت آم  ان
 انـــدکایشـــان ز اَلَســـت مـــی پرســـت آمـــده

 

  »قِی وَالتَذَرُمَحَبَّةُ التُبْاَلْ«
 عشـــــق تـــــو مـــــرا چنـــــني خرابـــــاتی کـــــرد

 

ــــودم ــــامان ب ــــه س ــــالمت و ب ــــه س ــــه ب  ورن
 

داً وَ سِـماعُهُ مُتَوالیـاً مُتَجَـدِّداً یَسْـتُهُ سَرْرسد، صارَوَقْ چون سالک بدین مقامات و احوال مَعُ کَـالمَ مداً وَ شُهوُدُهُ مُؤَبـَّ
  .لَمُ بِالصَّوابِوَ کَالمَ رَسوُلِهِ حَقَّ السِّماعِ، وَاللّهُ اَعْ اللّه
  

  در بیان فضیلت علم صوفی: مباب سّو
رسـول خـدا » لِمضَةٌ عَلی کُلِّ مُسْمِ فَریْعِلْبَ الْنِ فَاِنَّ طَلَبِالصِّیْمَ وَلَوْعِلْلُبوا الْاُطْ«: لّمقالَ رَسوُلُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَ

طلب علم کنید، و اگر خود به صني باید رفت، یعنی اگر در طلـب علـم، مسـافت : فرمایدم میی الله علیه و سلّصلّ
انـد کـه علمـا اخـتالف کـرده. م فریضه است بـر جملـۀ مسـلمانانقطع باید کرد، قطع کنید و علم بیاموزد که طلب عل

علم اخالص است و شناخت آفات نفس و علم آنچه : اندکدام علم است که فرض است آموخنت آن؟ بعضی گفته
که در » هُ الدّینَنَ لَلِصِیْبُدُواللّهَ مُخْوَماأُمِرُوااِلّا لِیَعْ«: فرمایدو حق تعاىل بندگان را به اخالص می ،عمل را تباه کند

و تمیز کـردن میـان  ،علم معرفت خاطر است: اندو بعضی گفته. روز بازار قیامت، نقد اخالص است که رواج دارد
طلب علم وقت است که صوفی به سر وقـت باشـد و سـهل قـدس : اندو بعضی گفته. الهام ملکی و الهام شیطانی

: انـدتست در دنیـا و آخـرت و بعضـی گفتـهاو و حضرت عزّطلب علم حاىل است، که میان : الله روحه گفته است
دَ ضَـةٌ بَعْـحَـاللِ فَرِیْطَلَـبُ الْ«: م گفتـه اسـتطلب علم قوت حالل است، از بهر آنکه رسول صلی اللـه علیـه و سـلّ

 دانسنت علم بیع و شـری و رهـن و سـلم و«: انداز بهر آنکهقوت تخم است و اعمال ثمره و بعضی گفته» ةفَرِیضَالْ
گویـد است قدس اللـه روحـه مـی» قوت القلوب«و شیخ ابوطالب مکی که صاحب . شفعه ونکاح و طالق است

طلب علم فرایض پنجگانه است، که بنیاد مسلمانی بر آنست و بر جلۀ مسلمانان واجب و الزم است دانسنت و : که
  .و کسالت بود در شریعتآموخنت آنکه، هر ضاللت و گمراهی و کژروی که به خلق رسید، از فرط جهالت 

کـه هـر آنچـه ایشـان را بـدان . علم امر ونهی است، که بر جملۀ مسلمانان واجب اسـت: شیخ رضی الله عنه گفت
ات و پـس، صـوفی آنسـت کـه تـرک لـّذ. ها، علم آن بدانند  و از آن بازایستند تا عقوبت نیابنداند از کردنیفرموده

شود تا در دیـن د باشد و از حقیقت آن باخرب میناخت آفات نفس مّجشهوات کند و در طلب علم امر و نهی و ش
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عنیـف و  انـد و مجاهـداتِهـا کـردهمستقیم شود کـه علمـای آخـرت و مشـایخ طریقـت، در طلـب اسـتقامت سـعی
ابـوعلی جرجـانی قـدس اللـه . و آن را افضل مطلوب و اشـرف مـأمول دانسـته .اندریاضات درشت بر نفس نهاده

طلب استقامت کنید که نفس طالب کرامت است و حق تعـاىل، طالـب اسـتقامت واصـلی عظـیم : روحه گفته است
. کنـدحق استقامت، که جملۀ علـوم راه از آن تولـد مـی است و سعادتی شگرف، سالکان را قیام نمودن به واجبیِ

و معرفـت آن و  و علـم نفـس ،علم حال و علم مقام و علم قیام و علم خواطر و علم یقـني، و علـم اخـالص: چون
و علم رد کـردن خـواطر از  ،به رد کردن خواطر معصیت ،مطالبت او به ترک آنچه او را بکار نیاید و مطالبت باطن

های مقام رضا و علـم زهـد  و علم رضا و علم گناه ،و علم مراقبت و علم محاسبت و علم حقایق توکل ،فضوالت
و علـم انابـت و علـم معرفـت  ،در زهـد زهـد ،م زهـد ثالـثدر زهد و معرفت علـ ،و علم معرفت زهد ،و حدود آن
و علـم  ،ت خـاصت عام و محبّـمحّب و علم محبت و علم فرق میان ،و معرفت اوقات سکوت از دعا ،اوقات دعا
 ،ومحبوب و مرید و مراد تمحّب ت نفس و علم فرق میانت عقل و محّبت روح ومحبّت دل و محّبمحّب فرق میان

و علـم  ،و فـرح و حـزن ،و فرق میان قبض و بسـط .علم هیبت و انس و قبض و بسط ،چونودانسنت علم مشاهده 
نطاق وقت تنگ بود، و . و جمع و  و لوامع وطوالع، و صحو سکر ،یو تفاوت احوال فنا و استتار و تجّل ،بقا و فنا

  .دات بنویسمخواستم که شرح این علوم در مجّلعمر کوتاه و وقت عزیز واگرنه می
از ایـن  ،ه است و علمای دنیا و رخصت جویـاناین علوم، معلوم علمای آخرت و مشایخ صوفّی: د دانست کهو ببای

که ایشان به قرائت و کثرت دراست مغرور شده باشند و آن را آلت طلب جـاه و مـال و رفعـت  ،علوم محروم باشند
بهـره م محـروم و بـیرم از فواید این علـوّالج. ر و شره و حرصر و تجّبو اندرون ایشان ماالمال شده از تکبّ ،کرده
 لُبُوا عِلـمَ مـالَمْالتَطْ«: از علم الینفع و در انجیل مکتوب است ،ورسول صلعم با پناه حق تعاىل رفته است .ماندند

ا در عمـل کـه آن ر .هر آنچه از علم که شما را معلوم باشد در بنـد آن باشـید: یعنی» تُممَلوا بِما عَلِمْلَمُوا حَتّی تَعْتَعْ
یْ: عمل، و درخـرب اسـت کـه رسـول صـلعم فرمـود کـهو طلب زیادتی آن مکنید بی .آورید طانَ رُبَّمـا سَـبَقَکُم اِنَّ الشـَّ
مِ قائِالً عِلْفِی الْ لَمَ فَالیَزالُحَتّی تَعْ مَلْعِلمَ وَالتَعْطُبٌ الْاُطْ: یَقُولُ: مِ؟ قالَعِلْبَقُنا بِالْفَ یَسْیا رَسُولَ اللّهِ کَیْ: ناقُلْ. عِلمِبِالْ
چگونـه یـا رسـول اللـه؟ شـما را : شیطان، به پیش شما افتـد بـه علـم گفتنـد. »عَمَلِ مُسَوِّفاً حَتَّی یَمُوتَ وَماعَمِلَولِلْ

آن بیچـاره، در . بعد از آن به عمل مشغول شو ،تا علم بسار بدانی ،کن و به عمل مشغول مشوطلب علم می: گوید
 تا که بمريد و ازوی هیچ عمل در وجود نیامـده باشـد کـه ،کندآخر رساند، و در عمل تقصري میخواندن روزگار به 

علم نه کثرت قرائـت : و عبدالله مسعود رضی الله عنه گفته است که .تبدان قربتی و مَنزلتی بیابد، در حضرت عزّ
یـا بنـی : زَلَـةمُنْضِ کُتُـبِ الْی بَعْـحَـی اللّـهُ تعـاىل فِـاَوْ. تقوی و ترس حـق تعـاىل اسـت ،و دراست است، بلکه علم

ماءِ مَـنْرائیلَ التَقُولوا الْاِسْ  بحـار مَـنْوَراءِ الْ عَدُ بِـهِ؟ وَالمِـنْیَصْـ یُنـزِلُ بِـهِ؟ وَالفِـی تُخـوم األرض مَـنْ عِلمُ فِـی السـَّ
علـمَ هر الْالقِ الصِدّیقنيَ، اَظْالرّوحانییّنَ وتخلّقُوا بِاَخْ نَ یَدَیَّ بآدابِعُولُ فِی قُلوبِکُم تَأَدَّبُوابَیْعِلمُ مَجْبُروَیأتی بِهِ؟ اَلْیَعْ
: کُم وَ یَغمُرُکُم یعنی حق سبحانه و تعاىل وحـی کـرده اسـت بـه بعضـی از بنـی اسـرائیل کـهحتّی یُغطِیْ قُلُوبِکُمْ مِنْ

اسـت، تـا بـر کـدام مسـعود  مگوئید که علم در آسمان است، تا خود به کدام مُقبِل فرود آید؟ یا در هفتم زمني پنهان
بلکـه . عبور کند و بر آن واقف شـود اص مجّداج  در میان است، تا کدام غّوظاهر شود؟ یا میان من و اودریای مّو

کـدورات و تشویشـات، و حـب جـاه و نعمـت و  علم در دلهای شما پنهان است، به بیل مجاهدت و ریاضت، کـّل
ب کنیـد تـا ب ومهـذّیقان و روحانیـان، مـودّود را بـه اخـالق صـّدرفعت و حشمت، از زمني اندرون دور کنیـد و خـ

نی، که از عني الحیات حضرت احدیت در نهاد شما پنهان است بـر وجـود شـما زاینـده شـود و آن چشمۀ علوم لّد
وَالتّقُـوا «: قـال اللّـهُ تعـاىل. و اصل این علم تقوی و پرهیزگاری اسـت ،ها از اندرون بر بريون سرایت کند حکمت

طایفۀ صوفیان، بـه بصـريت دل راه بـا . للّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ و آن علم تقوی است که در دنیا و آخرت دستگري استا
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و جهـد نمودنـد، و قـدم بـر متابعـت رسـولعللم نهادنـد در اقـوال و افعـال و  این علم بردند و در اسـتعمال آن جـّد
و شناخنت احوال رسول علیه السالم بـه  ،ان متابع تحقق احوالو ارواح ایش ،احوال، دلهای ایشان متابع اعمال شد

بصـایر  جز بـه مشـاهدتِ ،ر، زیرا که شناخنت آنو نوشنت آن به کتابت قید کردن متعذّ. غایت غامض و باریک است
جـز جنـان نیسـت کـه  ،به آخر سخت روشن شود که ،ااگر به ایمان و تسلیم قبول کنندامّ ،نتوان دید و نتوان دانست

. انـدطریقـت بیـان آن کـرده و از سر خربت و تجربت، به زبانِ .اندارباب قلوب و اصحاب اسرار غیوب بر آن رفته
  .لَمُ بِالصَّوابِوَاللّهُ اَعْ

  
  در شرح حال صوفی و اختالف راه ایشان: باب چهارم

تَ اَن قَـدَرْ اِنْ یا بُنَّیَ«: للّه صلعمرَسُول ا قالَ اَنَسُ رضی الله عنه قالَ لِیْ: قال–عن سعیدبن مسیب رضی الله عنه 
یـانی، اَحیا سُنَّتی فَقَـد اَحْ سُنَّتی وَمَنْ یا بُنّی وَذلکَ مِنْ: ، ثُمَّ قالَعَلْبِکَ غِشٌ لِأحدٍ فَافْسَ فی قَلْوَلَیْ بِحَ وتُمسِیْتُصْ
ای فرزنـد : سول خـدا صـلعم مـرا گفـتر: کند کهروایت میانس رضی الله عنه » اَحیانی کانَ مَعِی فِی الجَنّةِ وَمَنْ

هـیچ  من،اگر قادر باشی که در بامدادی و شبانگاهی روزگذاری، ودر دل تو بغـض و عـداوت و حسـد و شـماتتِ
که این تصفیۀ اندرون از سنت من است و هر کـس  .دارمی ای نباشد، مالزم آن روز باش، و اندرون را پاکآفریده

  .ر بهشت باشدت من باشد با من دکه در بند سنَّ
طایفـۀ صـوفیان ایـن . ت با رسول عللم منزلتی تمام و قربتـی بانظـام اسـتشرف معیّ: شیخ رضی الله عنه گفت که

و کینه، و غرور و عجب و تفـاخر  و آن را از غشّ ،ها کردندشرف به بصريت دل بدیدند و در تصفیۀ اندرون سعی
ض ایـن ج و محـرّکـه مهـیّ. دروغ و ناراستی پـاک گردانیدنـدثباتی و ت و خودرائی و بیوحّد ،ر و بدخوئیو تجّب

و انـدرون ایشـان بـر طهـارت  .جاه و مال، هر آینه این طایفه ترک اصل کردنـد ّبدنیاست و حُ ّباخالق ذمیمه حُ
یعنی اهـل طریقـت قـومی  »زابِلمَواحِهِم الْبِاَرْ وام کَنِسَتْلِحُ اِلّا لِأقْطَرِیقُنا هذا، الیُصْ«: ضُ الصّوفیَةِقال بَعْ. بماند

. و اخـالق ذمیمـه از آن دور کننـد .هاست، پاک بروبندباشند که به جاروب احوال روحانی، مزابل که موضع پلیدی
عَلـی  تَمَعَـتْعَلـی مَحبّتِـهِ، وَاجْ بِاللّهِ واتَّفَقَـتْ قی الغِلُّ فِی قُلُوبِ ائتَلَفَتْیُبْ:  ابوحفص حداد قدس الله روحه گفت

ت کـه اگـر طالـب جمعیـّ .عادت در دىل بـاقی باشـد چگونه ظلمت طبیعت و کدورتِ: یعنی. رِهِبِذِکْ هِ وَأنَسَتْمَوَدَّتِ
و سـکونت و  ،ت حـق باشـدت و مـودّواگـر جوینـدۀ صـحبت باشـد از بهـر محبّـ. باشد از بهر رضـای حـق تعـاىل

  .طمأنینت ایشان به ذکر حق تعاىل باشد
ع، به جـان و دل قبـول کنـد ونفـس را بـه انـواع از نافله وروزه داشنت تطوّصوفی آنست که اوامر شریعت، چون نم

گرداند و از جملۀ الم میق به اخالق رسول علیه الصلوة والسّگرداند، و دل را متخلّات مرتاض میطاعات و تعبدّ
و از  ،واضـعو مدارات و رفـق و نصـیحت و ت ،اخالق رسول علیه الصّلوة والسّالم حیا بود و حلم و عفو و شفقت

ل، پـس جملۀ احوالش علیه الصلوة و السّالم خشیت بود و سکینت و هیبت و تعظیم و رضـا و صـرب و زهـد و توکّـ
و از جملـۀ صـفات رسـول  .گردانـدی و آراسـته مـیصوفی آن باشد که اندرون خود را به این احوال و اقوال متجلّ

نٍ سِـی طَرفَـة عَـیْنـی اِلَـیَّ نَفْالتَکِلْ«: وِرد وقـتش ایـن بـودی علیه الصّلوة والسّالم عجز بود و افکندگی و افتقـار، وَ
ار کامکار، طرفـة عینـی یعنی از غایت افتقار این دعا کردی که ای خداوند بزرگوار، و ای جبّ» وَلیدِلَأنی کالءةالْاَکْ

و از آفـات نگـاه  ،یکنمرا با من مگذار و همچنان مرادر حمایت عنایت نگاهدار، که فرزند خود را که رعایت می
و بباید دانست که نیاز و عجز و تواضع و شکستگی و استغاثت، صفت این طایفه است، که باطن ایشان  .داریمی
های ایشان گشاده شده باشد به ازهار یقني، و دلهای ایشان معتکف شـده ر شده باشد  به انوار معرفت، و سینهمنوّ

  ا به متابعت رسول علیه السالموبدین مقامات نتوان رسید الّ .رسیدهشان به حالوت مکالمت بر بساط قرب و سرّ
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علـم اهـل طریقـت بـه : یعنـی. »تَبَکٌ بِحَـدیثِ رَسـوُلِ اللِـه صـلعمعِلمُنا هذا مُشْـ«: جنید رضی الله عنه گفته است
نَّة عَلـی اَ مَـنْ«: ضُهمقال بَعْ. حدیث رسول علیه السالم چنان آمیخته است که تمییز آن دشخوار دست دهد مَـر السـُّ

سـنت  ،هر آنکس کـه: یعنی» عَةِبِدْسِهِ قوالً و فعالً نَطَقَ بالْاَمَرَالهَوی عُلی نَفْ مةِ، وَمَنْحِکْالً نَطَقَ بِالْالً وَ فِعْسِهِ قَوْنَفْ
در  و.های حکمت از دل او بر زبـان او پیـدا شـودچشمهري قول و فعل خود کند، مرسول علیه الصلوة و السالم به ا

و هر آنکس که هـوی و شـهوت نفـس، امـري  .والزم او شود جملۀ حرکات و سکنات، راستگوئی وراست روی، بّد
د ثباتی ناگزران حال او باشد و انواع فسـادات از آن تولـّغريتی و بیقول فعل خود گرداند، کژگوی و کژروی و بی

ب است و هر آنگاه که ایـن اسـاس محکـم باشـد، ف بر آداکه بنیاد راه تصّو ،کند و سر به ضاللت و گمراهی کشد
  .هیچ خلل از آن پیدا نشود

در ایـن نـواحی شخصـی : اند که سلطان العارفني ابویزید بسـطامی قـدس اللـه روحـه روزی یـاران را گفـتو آورده
بـود  برخیزید تا به زیارت او رویم، و مسافتی تمام. است که خود را به زهد و عبادت معروف و مشهور کرده است

چـون بـه نزدیـک وی رسـیدند، آن شـخص آب . د آن درویش، بر این عزیمـت قصـد او کردنـداز وطن شیخ تامتعبّ
: ادبی از وی بدید، بروی سالم نکرد و بازگشت و یـاران را گفـتشیخ چون آن بی. دهان از جانب قبله بینداخت

امني کرده باشند به مقامی از مقامات اولیا  اند، چگونه وی رااین شخص را که بر ادبی از آداب ظاهر امني نکرده
  .یقان؟و صّد

در آن حال کـه : در وقت وفات از وی چه حال عجب دیدی؟ گفت: و از خادم شبلی قدس الله روحه پرسیدند که
. شسـتماعضاهای او را می. تجدید وضوی من بازکن: جملۀ قوای نفسانی، از وی ساقط شد، به اشارت مرا گفت

دست من بگرفـت و بـه نزدیـک ریـش بـرد،  و در آن وقـت . نت وی،خالل ریش را فرموش کردمدر حال روی شس
ت هر حاىل و وجـدی کـه نـه موافـق کتـاب و سـّن: س الله روحه گفته است کهو سهل قّد .ت را مهمل نگذاشتسنّ

یـا حـاىل  این است طریقت و راه و سريت صوفیان که نموده شد، و هر آنکس که دعـوی مقـامی. بود، باطل باشد
هُ، وَصَـلَّی آن دعوی وی زور و کذب و افرتای محـض باشـد، نَعُـوذُ بِاللّـهِ مِنْـ. ت باشدکند  که نه موافق کتاب و سنّ

  .اللّهُ عَلی نَبِیِّهِ مُحمَّدٍ وَآلِه
  

  فت تصوّدر بیان ماهیّ : باب پنجم
فُقَراءِ جَنَّةِ حُبُّ المَساکنيِ وَالْتاحُ الْتاحٌ وَ مِفْءٍ مِفْشَیْ لِکُلِ«: قالَ رَسُولُ اللّهُ صلعم : عن ابن عمر رَضیَ اللّهُ عنه قال
و مفتاح بهشت، دوستی و  ،هر چیزی را کلیدی هست: رسول صلعم گفت» قِیامَةِمَ الْالصَّبِر، هُم جُلَساءُاللّهِ تَعاىل یَوْ

انـد در روز تحضـرت عـزّهمنشـینان  ،و درویشـان صـابر ،ت مسـاکني و بیچارگـان اسـتت و صداقت و مـودّمحّب
  .قیامت

ف بـر سـه مبنـای تصـّو: و رُوَیـم قـدس اللـه روحـه گفـت. اندف، بر فقر نهادهبنیاد تصّو: شیخ رضی الله عنه گفت
یخـنت ل درآواوّ. کُ التَّعـرُّضِ وَاالِختیـارِتَرْ االِیثارِ، وَ قُ بِالبَذلِ وَقالتَّح ، وَو االفتقار رِاَلتَّسَسُّکُ بِالفَقْ: خصلت است

وقال معروف  .سوم ترک کردن اعرتاض و اختیار .و دوم درست گردانیدن بخشش و ایثار .است به درویشی و نیاز
ا فِـی اَیْـحَقایِقِ وَالْذُ بِالْاَلتَّصَوُّفُ االَخْ: الکرخی قدس الله روحه ف، فراگـرفنت تصـّو: خَالیِـق، یعنـیدِی الْیَأسُ عَمـّ

و معلوم بایـد کـرد کـه هـر کـس کـه بـه  .، از آنچه در دست آفریدگان استچیزهاست به حق آن و نومید شدن است
صـفت درویـش : ابوالحسني نوری قـدس اللـه روحـه گفتـه اسـت کـه. ف نرسدبه حقیقت تصّو ،حقیقت فقر نرسد

جملگـی : و ابوحفص قدس الله روحـه گفـت. و چون بیابد ببخشد و ایثار کند ،که چون نیابد آرامیده باشد ،آنست
آداب است، هر وقتی را ادبی و هر کرداری را ادبی، هر که بر دقایق آداب محافظت نماید به  نگاهداشتِ ف،تصّو
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و بیگانـه  .بـرد کـه نزدیـک اسـتاگرچـه گمـان مـی. بهره مانـد دور اسـتو هر که از حفظ آداب بی .مقصود رسد
: انـد کـهو بعضی گفتـه .مقبول است برد کهو مردود است اگرچه گمان می .برد که آشنا استمی است، اگرچه ظّن

و در خرب است که رسول صلعم شخصـی را دیـد کـه در نمـاز حرکـت  .نیکویی ادب ظاهر، عنوان ادب باطن است
نشان سکون و خشوع در دل، به وساطت خشوع جـوارح : یعنی» جَوارِحُهُ بُهُ، لَخَشِعَتْخَشِعَ قَلْلَوْ«: کرد، گفتمی

قٍ اَلـدُّخُولُ فِـی کُـلِّ خُلْـ: ف چیست؟ گفـتتصّو: رَیری قدس الله روحه سؤال کردند کهظاهر شود و از ابومحمد جُ
ف، آنسـت کـه خـود را پـاک کننـد از اخـالق ذمیمـه و بـه اخـالق تصـّو: یعنـی» کَلِّ خُلقٍ دَنِّی خُرُوجُ عَنْسَنِّی وَالْ

آن عمل و آخر آن بخشش و عنایت  ف علم است و اوسطاول تصّو: اندو بعضی گفته .حمیده خود را آراسته کنند
هـا پـاک هـا و تـاریکیصوفی آنست که خود را از جملـۀ تريگـی: ل قدس الله روحه گفته است کهحق تعاىل، وسَهْ

ت آویزد و در پـیش نظـر او زر و از فکرت صافی اندرون خود را پر کند، و از خلق بگریزد، و در حضرت عزّ ،کند
وفِی کَـاالَٔرضِ، یُطـرَحُ عَلیهـا کَـلُّ قبـیْ«الجُنیـد قـدس اللـه روحـه قـال و .و سیم کلوخ و سنگ یکسان باشد حٍ اَلصـُّ

  .دهدو پاک باز می ،ستاندکه پلیدی می ،صوفی چون زمني باشد: یعنی» ها الّا کُلُّ مَلیحٍوَالیُخرَجُ مِنْ
آن دشـوار باشـد امـا ایـن ف، افزون آید بر هزار قـول، کـه نوشـنت و اقوال مشایخ قدس الله ارواحهم در معنی تصّو

  .اختالف در لفظ باشد نه درمعنی
ای از حظـهو بباید دانست که صوفی آن باشد که دایم سعی کند در تزکیۀ نفس و تصفیۀ دل و تجلیۀ روح چنانکـه ل

  .وَاللّه اعلم بِالصّواب. ساعت از آن غافل شود، به حجابهای بسیار محجوب شودآن فاتر نشود و اگر یک
  

  در بیان نام نهادن ایشان بدین اسم: باب ششم
وفَ یعنـیکَبُ الحِمـارَ وَ یَلْـدِ وَ یَرْعَبْوَةَ الْبُ دَعْقالَ اَنَسُ رضی الله عنه کانَ رَسُولُ اللّه صلعم یُجیْ رسـول : بسُ الصـُّ

و منصـب امامـت بـه نعـت اسـتقامت حاصـل  ،خدای صلعم که خواجۀ عرب و عجم بود و کارگزار دیوان قدم بود
با ایـن قـدم جـواب بنـدگان بـازدادی، و از غایـت عجـز و شکسـتگی بـر خـر نشسـتی، و لبـاس صـوف  ،بود کرده

: یعنی. سیثُ اَمْتُ حَیْاَنَّ عیسی عَلیهِ السّالمُ کانَ یَلبَسُ الصُّوفَ و الشّعرَ وَ یَأکُلُ مِنَ الشَّجرِ ویُبیْ: وَقیلَ. درپوشیدی
و در هـر موضـع کـه شـبانگاه  ،وت به ثمـرۀ درخـت قناعـت کـردیعیسی علیه السالم لباس صوف پوشیدی و به ق

و از آنجا درنگذشتی و درخرب است که موسی عمران علیه السـالمُ آن روز کـه بـه مناجـات بـا  ،برسیدی، فرو آمدی
ت در مقام خلوت حاضر شد، لباس وی از صوف بود، و سراویل وی از صوف بود و کـاله کـه بـر سـر حضرت عزّ

  .از پوست خر بود دباغت ناکرده ،و نعلني که در پای داشت ،بود داشت هم از صوف
 .و همـه لبـاس صـوف داشـتند ،هفتـاد بـدری رادریـافتم: و منقول است از حسن بصری قدس الله روحه که گفـت

و از روی  .ه رامتابعـت انبیـاء و اولیـاء و اصـحاب صـفّ ،ها، صوف اختیار کردنـدبدین سبب صوفیان ازجملۀ لباس
صَ یعنـی. فـالن صـوف در پوشـید: تَصَـوَّفَ یعنـی: چنانکه گویند ،ن نسبت درست استلغت، ای پـرياهن : یـا تقَمـَّ

وچنان مستغرق امور آخرت بودند که  ،اختیار آن کردند ،ه از بهر ترک زینت و آرایش دنیادرپوشید، و اصحاب صفّ
انـد، کـه ایشـان از از بهر این نام برایشان نهـاده: اند کهو بعضی گفته .ای قناعت کرده بودنداز دنیا به لقمه و خرقه

و مردمـان  ،که خرقه یـا پـارۀ صـوف کـه در راه افتـاده باشـد ،غایت افتقار ونیاز، خود را چنان ذلیل  و خوار دارند
انـد کـه اجتمـاع و از بهـر ایـن نـام برایشـان نهـاده: انـد کـهو بعضـی گفتـه .ایشان بردارند ،بدان هیچ التفات نکنند

که ایشـان را  ،ه و ایشان چهارصد تن بودندبت ایشان با یکدیگر، مشابهتی و مشاکلتی دارد با اصحاب صفّمصاح
و همه شب، به طاعـت و عبـادت  .مکیدندینه مسکني بود و نه زرع و نه ضرع و قوتشان استۀ خرما بودی که می

: به رسول صلعم آمد، قالَ اللّهُ تَعاىلمشغول بودندی، و به سبب ایشان، خطاب باعتاب، از حضرت رَبُّ األرباب، 
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: عبداللـه عبـاس رضـی اللـه عنـه روایـت کـرد کـه. »هَـهُدُونَ وَجْعَشِیِّ یُریْغَداوةِ وَالْبِالْ عُونَ رَبَّهُمْرُدِ الَّذینَ یَدْوَالتَطْ«
از  ،ودنـدکرد که ضـعیف و نحیـف شـده به بایستادو در ظاهر ایشان نگاه میروزی رسول خدا صلعم نزد اهل صفّ

 ،و حلیـت خضـوع و خشـوع ،دید که چگونه به زینت رضـا و تسـلیمو اندرون ایشان را می ،و جهد در طاعت جّد
هر آنکس از شما که خود را از سر اعتقـادی صـافی : آراسته بود، برایشان ثناهای خوب گفت، بعد از آن فرمود که

هر آینه ثمرۀ صرب و  ،حکایت از آن باز نگوید ،بان شکایتو اعتمادی وافی به دقایق فقر و فاقه قیام نماید، و به ز
  .م شودف و مکرّو در بهشت به مرافقت من مشرّ ،ل از آن بیابدتوّک

ای از امـت، متفـرد شـدند بـه امانـت و صـیانت و هـدایت و کفایـت، و بـه صـدق طایفه: شیخ رضی الله عنه گفت
و در  ،نشـینی اختیـار کردنـدو عزلـت و گوشـه ،فات نکردنـدو به زخارف و آرایش او، الت ،عزیمت، ترک دنیا کردند

و بر آن سمت . بجای آوردند ،و مراسم مقام اخالص ،بجای آوردند .ارکان و حدود فقر و فاقت، آنچه شرایط بود
الجرم بـر صـفحات . قیام نمودند ،ه به سمع ایشان رسیده بودکه به تواتر اخبار، از سريت اصحاب صفّ ،و طریقت

و از جملـۀ  ،م شده و به مزید اصطناع الیزاىل مخصوص شـدندباطن ایشان، نفحات عواطف لم یزل، تنسّظاهر و 
دیار حريت آمدند و لحظه به لحظه امداد فضل و بذل حق تعاىل که مطمـح نظـر  ساکنان قباب غريت، و معتکفانِ

پیوسـت، و شـعلۀ ان مـیو خفـی اسـت برایشـ امانی و غایت مقصود دو جهانی و سلوت جان و دل و سـکون سـرّ
داشت و به زبـان و ایشان را در قلق و اضطراب می ،کردت خاص، در اندرون پاک ایشان مشتعل میشوق و محّب
  :شعر: گفتشوق می

 گر شنیدی که کسی سـوخته شـد ز آب حیـات
ــــاخته ــــی س ــــدودوزخ ــــوزو، ب  ام از دل پرس

ــوز  ســوختم هرچــه بدیــدم ز تــر و خشــک، هن
ــی ــی م ــر دم ــهگ ــم ازواقع ــريزن ــن بمگ ــر م  ، ب

 

ـــوخته ـــدم س ـــای ق ـــف دری ـــز ت ـــنم، ک  امآن م
ــه بهــم ســوخته ــوَد، جمل  امهرچــه بودســت و بُ

ــ ــم از غّص ــوزد دل ــی بس ــوختهم ــم س ــه ک  امه ک
 امام ســــوختهام ســــوختهچــــه کــــنم ســــوخته

 

ت بـر خلـوات و انـزوا و رفـض اَغـراض وهـوی این است افعال پسندیده و احـوال گزیـدۀ اهـل خصـایص کـه همّـ
هُم یـا اَرحَـمَ عَلنا مِـنْاللّهُّم اجْ. ات بکوشیدنددر اتمام این مهمّ ،و به کمال شهامت، و نفاد صرامت ،شتندمقصور دا
  .الرّاحِمني

  
  ف و آنانکه خود را بدیشان مانند کننددر بیان تصوّ: باب هفتم

اعَةِ؟ فَقـامَ رَسُـولُ اللّـهِ یا رَسُولَ اللّهِ: جاء رَجُلٌ اِلَی النَّبی صلعم فَقالَ: عن انس رضی الله عنه قالَ ، مَتـی قِیـامُ السـّ
اعَةِ؟ فقـالَ الرَّجُـلُاَیْ: صلعم اِلَی الصَّالةِ، فَلَمّا قَضَی الصَّالةَ، قالَ ائِلُ عَـنِ السـّ مـا : قـالَ. اَنَـا یـا رَسُـولَ اللّـهِ: نَ السـّ

ا اَنّـی اُحِـبُّ اللّـهَ و مـا اَعـدَدْ: قالَتُ لَها کَثِريَ صَالةٍ وَالصِیام، اَوْدَدْما اَعْ: تَ لَها؟ فقالَاَعدَدْ ت لَهـا کَثِـريَ عَمَـلٍ، اِلـّ
رضـی اللـه عنـه فمـا رَأَیـتُ : قـالَ اَنـسُ. تَبَبْـاَحْ تَ مَـعَ مَـنْو اَنْـ» اَحَـبَّ الَمَرءُ مَعَ مَنْ«: فقالَ النَّبیُّ صلعم. رَسُولَه
کند کـه مـردی بـه نزدیـک رسـول انس رضی الله عنه روایت می. بِهذاالمِ فَرَحَهُم دَ األِسْءٍ بَعْلِمنيَ فَرِحُوا بِشَیْالمُسْ

یا رسول الله قیامت کی خواهد بود؟ رسول صـلعم برخاسـت و نمـاز بگـزارد و : آمد علیه الصلوة و السالم و گفت
از بهـر چـه زاد و توشـه : گفـت. اَنَا یارَسُولَ اللّـهِ: سایل کجا رفت؟ سایل گفت: چون نماز به آخر رسید، فرمود که

ت و سـاز و توشـه و عتـاد از یا رسول الله، عّد: ای؟ گفتای، و کدام ذخريت از بهر غرامت اندوختهقیامت ساخته
دارم و اعتمـاد مـن بلکه خدا ورسول را دوست می. امبهر روز معاد، نه از نماز و روزۀ بسیار و عمل فراوان ساخته

لوة و السـالم تحسـني . خوار، بـر ایـن زاد اسـت و اعتضاد مندر این بادیۀ خون ،در این سفر دراز رسـول علیـه الصـّ
 ،تمحبّـ و ایـن ،ایای اسـت وُثقـی کـه متمسـک آن شـدهبدان و آگاه باش که این نیک عـروه: کردوی را و گفت
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 ،و حیلت این زلفـت ،و هر که خود را به زینت این وسیلت .و حاوی اقسام مزایا و فضایل است ،شامل فنون فواید
انـس . و راه اختالل و طریق انقباض و زوال بر خود بسته گردانیـد،از شجرۀ امانی ثمرۀ شادمانی چید ،کرد آراسته

کـه  ،مـی ننمودنـدچنان شـادی و خرّ ،هیچ اشارت به ندیدم که مسلمانان، بعد از اسالم: گوید کهرضی الله عنه می
  .بدین بشارت

یابد ف نصیبی میو پس ذوق متصّو ،و پس علم ،ایمان استل اوّ: راه صوفیان: شیخ رضی الله عنه گفته است که
ف، و این تسلسل از جذبات الطاف عنایت حق تعاىل اسـت یابد از حال متصّوه نصیبی میاز حال صوفی، ومتشبّ

 ،ف در حـال علـمومتصـوّ ،صوفی در حالت ذوق، صاحب قدم باشد. ت، تا این راه همیشه مسلوک باشدبا این امّ
صـاحب  ،ه، ومتشـبّف صاحب مراقبهو متصّو ،صاحب مشاهده ،ه صاحب ایمان، صوفیو متشبّ ،صاحب نظر باشد

 هُمْهُم مُقتَصِدٌ وَ مِـنْسِهِ، وَ مِنْنَفْهُم ظالِمٌ لِعِبادِنا، فَمِنْ نا مِنْطَفَیْنا الکِتابَ الَّذینَ اصْرَثْثُمَّ اَوْ«: قالَ اللّهُ تعاىل. مجاهده
و حلقـۀ اصـطفا و  ،حق سبحانه و تعاىل، در دایرّ علـم وراثـت» لُ الکَبريُفَضْاللّهِ، ذلِکَ هُوَ الْ نِخَرياتِ بِاِذْسابِقٌ بِالْ
بعضـی از . ت عنایـت مخصـوص گردانیـدهو ایشـان را بـه مزیـّ ،ظامل و مقتصـد و سـابق جمـع کـرده اسـت ،اجتبا
ظـالم : انـداست وبعضی گفتـه محّب ،و سابق ،و مقتصد عارف است ،ظالم نفس، زاهد است: اند کهران گفتهمفسّ
در بـال  ،ت و خفض عـیشت رفاهیّبر بال صرب کندو سابق آن باشد که لّذ باشد که از بال بنالد ومقتصد آنباشد که آن
و  ،ومقتصـد آن باشـد کـه از سـر طـوع ،عبادت که کند از سر غفلـت کنـد ،ظالم آن باشد که: اندو بعضی گفته .بیند

وبعضـی  .ت و تعظـیم کنـدباشد که بندگی خدای که کند از سـر هیبـت و منـّ سابق آنو  ،رغبت و رهبت بندگی کند
و مقتصد آن باشد که ذکر خدای تعاىل به  .حضور دلذکر خدای تعاىل به زبان کند، بی ،ظالم آن باشد که: اندگفته

  .به دل و به زبان ذاکر حق تعاىل باشد ،به ظاهر و باطن ،و سابق آن باشد که .دل کند
و مقتصـد آن . خدای تعاىل را دوسـت دارد از بهـر دنیـا ،ظالم آن باشد که: ن عطا قدس الله روحه گفته است کهاب

مراد خـود،  ،مراد و اختیار نباشد ،و سابق آن باشد که او را هیچ ،باشد که خدای تعاىل را دوست دارد از بهر عقبی
و  ،ظالم صـاحب اقـوال باشـد: روحه گفته است که احمد عاصم قدس الله. در مراد حق تعاىل متالشی کرده باشد

  .و سابق صاحب احوال ،صاحب اعمال ،مقتصد
ه و ایـن هـر سـه طایفـه، اهـل ف و متشـبّاین اقوال نسبتی دارد، به حال صوفی و متصـّو: شیخ رضی الله عنه گفت

بـه  ،ه و خلوتخانـۀ سـینه راو خلعت کرامت پوشید ،اندکرانۀ موهبت معرفت یافتهو از خزانۀ بی ،اندنجات فالح و
ومکنون ضمایر وقف هواخواهی  ،و قومی را که مجالست ایشان اختیار کرده ،ر کردهانوار اسرار حقیقة الحقایق منوّ

 طایفـۀ: یعنی. شقی بِهِم جَلیسُهُمهُمُ القَومُ الیَ: اند، ایشان رانیز در معرض نجات و رستگاری آورده و فرمودهکرده
 محـّل ،ایشان به سـبب وجـود ایشـان ایشان، و همرنگ ایشان و محّب خادم ایشان و هم زّی .هاند کصوفیان قومی

مخصـوص شـوند، و بـه سـبب ایـن توفیـق رفیـق ایشـان  ،منیف ومنصب شریف بیابند و به شمول عواطف ایـزدی
  .مَعنيمُحَّمدٍ وَآلِهِ اَجْ رَمني، وَصَلَّی اللّهُ عَلیهُم وَ مَعَهُم یا اَکرَمَ االَکْعَلنا مِناللّهمَّ اجْ. کردند

  
  در بیان مالمتی و شرح حال او: باب هشتم

و  ،ش کنند، که اهـل ظاهرمالمـت ایشـان کننـدمالمتی قومی باشند که به ظاهر چنان تعیّ: شیخ رضی الله عنه گفت
وقـوف  و هـیچ آفریـده، بـر اعمـال و احـوال ایشـان ،وطالب اخالص باشند ،ایشان را حالهای عزیز و غریب باشد

رائیلَ عللم عَنِ تُ جَبْسَأَلْ: الصِ ماهُو؟ قالَه صلعم عَنِ االِخْاللِّسألتُ رَسُولَ : عَن حذیفه رضی الله عنه قالَ. ندارد
 تُ مِنْبَبْحْاَ تُهُ قَلبَ مَنْدَعْتَوْسِرّی اِسْ هُوَ سِرٌّ مِنْ: الصِ ماهُو؟ قالتُ رَبَّ العِزَّةِ عَنِ االِخْسَأَلْ: الصِ ماهُو؟ قالَاالِخْ
اخـالص : از رسـول صـلعم سـؤال کـردم کـه:  گویـداللـه عنـه مـی رضـی رسول بود حذیفه که صاحب سرّ. عِبادی
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از خدای تعاىل : از جربئیل عللم سؤال کردم که، اخالص چیست؟ جربئیل عللم گفت: چیست؟ رسول صلعم گفت
ودیعت نهـم در دىل کـه محبـوب  هیت کهی است از اسرار الواخالص سرّ: سؤال کردم که اخالص چیست؟ گفت

فضیلت ومنزلت و قربت و شرف خـود  ،ایشان ،خوانندمیاهل طریقت ایشان را مالمتی   ،این طایفه که. من باشد
ی در اخفای اعمال کوشند که اگـر کسـی بـر اعمـال تا به حّد ،و در پنهان داشنت اعمال و احوال ،در اخالص بینند

مالمتـی در تعظـیم داشـت . ن شوند که عاصی از ظهور معصـیتیابد، همچنان اندوهگطالعی یا بر احوال ایشان ا
  .و صوفی خود را غایب کند در اخالص .اخالص کوشد

خلـق پـیش او  ل آنکـه مـدح و ذمّاوّ: عالمت اخالص سه چیز اسـت: ون مصری قدس الله روحه گفته استذوالنّ
سـوم آنکـه طالـب ثـواب نباشـد در . اد خـود فرامـوش کنـددوم آنکه اعمال اگرچه بسـیار کنـد، از یـ. یکسان باشد

صاحب اخالص آنست کـه، در هـر دو عـالم بـه هـیچ عـوض راضـی : رُوَیم قدس الله روحه گفته است که. آخرت
اخالص بر سه نـوع : جُنَید قدس الله روحه گفته است. ای نباشدی و بهرهحظّ ،و او رادر ملک هر دو عالم، نشود
آرد، و حـال خـود اخالص حال مالمتی است کـه خلـق را در نظـر مـی. خالصه و خالصهاخالص است و م: است

. و خالصه که صفا و نقاوۀ اخالص است، نقد حـال صـوفی اسـت .فه استدارد و مخالصه حال متصّومخفی می
 که خود را وکل کون را، در نور ظهور حق گم کند چندان غلبات نور ظهور حق، بر جـان صـوفی آشـکارا شـود کـه

  :مادون الله درنظر شهود او رخت با عدم برد فریاد برآورد شعر
ـــــــت ـــــــدم زدن اس ـــــــتی ق ـــــــر در نیس  فق
 فقـــــر، بیگـــــانگی اســـــت از بـــــدو نیـــــک

ـــــــرياث آدم و حـــــــّو  ا اســـــــتهرچـــــــه م
ــــــــای حــــــــدوث ــــــــاز رســــــــنت ز تنگن  ب
ــــــــس ــــــــالم وب ــــــــیدن، دم از دو ع  در کش

 

 بـــــر ســـــر کـــــوی غـــــم، علـــــم زدن اســـــت
 بــــر خــــود از بیخــــودی رقــــم زدن اســــت

 درد کـــــــــم زدن اســـــــــتودر خرابـــــــــات 
 خیمــــــه بــــــر بــــــارۀ قــــــدم زدن اســــــت
 برتــــــر از هــــــر دو کــــــون دم زدن اســــــت

 

کـه اخـالص، اگرچـه . تر است از اخالص مریدانریای عارفان، فاضل: ابوسعید خراز قدس الله روحه گفته است
ولـیکن  .مقامی عاىل است اما آمیخته باشد به دیدن اخالص و عارف منزه بـود از ریـائی کـه عمـل را باطـل کنـد

عملی یا حاىل ظاهر کند از وفور علم، از برای استجماع فضایل یا از بـرای تبـدیل اخـالق،  ،وقت باشد که، عارف
 ،شائبۀ خلل و نقصان و عارفان رادر این احـوالصورت بینان آنرا ریا پندارند، و آن خالصۀ حال عارف باشد، بی

وصوفی بر  ،مالمتی در مقام اخالص مقیم باشد. دارندکه غري ایشان بر آن وقوف ن ،علمی هست غامض دور فهم
چـرا اجابـت : به سماعی خواندند، نرفت، او را گفتند .اند که یکی را از مالمتیانآورده. حقایق اخالص مطلع بود

واقـف  خواهم که کسی بـر احـوال مـناگر حاضر شدمی وجدی و حاىل از من ظاهر شدی و نمی: نکردی؟ گفت
مـن چـون در ! شـیخ: سلیمان دارانی رفت قدس اللـه روحهمـا و گفـت احمدبن ابی الحواری نزدِ: اندو گفته .شود

ایـن : سلیمان او را جواب داد کـه. یابمیابم که در جلوت با خلق نمیتی میباشم، در معاملت با حق لّذخلوت می
  .از ضعف است

وراستی  ،و بر بساط صدق و دیانت ،شدمالمتی، به عروۀ وثقی و حبل متني اخالص استمساک و اعتصام کرده با
از ایـن  ،گردانـد، و مشـرب صـفای صـوفیو امانت مقیم شده امابقیه دیدن خلق حال او را شوریده و بشولیده می

نـات نصب العني دیده و دل او باشد، بلکه درجملۀ مکوَّ» هَهُکُلُّ شَیءٍ هالِکٌ اِلّا وَجْ« سرّ ،ی باشدکدورات مصفّ
  :گوید شعرن و مخرتع بیندو میمکوّو مخلوقات، جمال 

ـــــــوئی ـــــــتی ت ـــــــدی و پس ـــــــان را بلن  جه
 

 نـــــدانم چـــــه ای؟ هرچـــــه هســـــتی تـــــوئی
 

و سرت حـال  ،یا از برای سرت حال از چشم اغیار ،و مالمتی در پنهان داشنت حال کوشد، یا از برای تحقیق اخالص
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ت دارد که غـريی کراهیّ ،تظر وصل او باشدکه هرکه خاىل شود با محبوبی که سالها من ،تر است از تحقیق حالتمام
گاه شود و ایـن مقـام اگـر چـه شـرفی و  ،داردبلکه نخواهد که کسی بداند که، او آن محبوب را دوست می ،بر آن آ

ر باشد از مرتبـۀ صـوفی ف، ومؤخّم باشد بر متصّوو مالمتی مقدّ ،فضیلتی دارد، به نسبت حال صوفی ناقص است
 ،و ذکری است به دل و ذکری است بـه سـر ،ذکری است به زبان: یفه، بر چهار قسم استر گفنت پیش این طاوذِکْ

 .و آن ذکر مشـاهده باشـد ،هر آنگه که ذکر روح قوت گريد؛ سر ودل و زبان خاموش شوند. و ذکری است به روح
و  .ان فـاتر شـودت گريد، زبـزبان خاموش شوند  و هر وقت که ذکر دل قّو و هر آنگاه که ذکر سر قوت گريد، دل و

و ایـن  .و چون دل غافل شود از ذکر، زبان به ذکـر مشـغول شـود .آن ذکر آالء و نعمای حق سبحانه و تعاىل باشد
الع سـر اسـت بـر او و آفـت ذکـر سـر آفـت ذکـر روح، اطّـ .و این اذکار را هر یکی آفتی هسـت .ذکر عادت باشد

و نظر بر ثواب  ،رؤیت ذکر است ،وآفت ذکرنفس ،اوو آفت ذکر دل وقوف نفس است بر  ،آگاهی دل است بر او
یا طمع داشـنت کـه بـه سـبب آن جـذب  ،به مقامی از مقامات اولیا و صدیقان رسیده است داشنت یا گمان بردن که

االسـرار ایـن اذکـار اسـت،  و آنچـه سـرّ .جاه و رفعت و منزلت و حشمت کند از خلق، این همه آفـات ذکـر اسـت
ذکـر صـفات و ذکـر دل، کـه ذکـرآالء و نعمـاء اسـت، ذکـر اثـر  ،و ذکـر سـر .ذات اسـتذکـر ،آنست که ذکـر روح

چون روح ذاکـر باشـد، چنـدان : آنست که ،و تفاوت اسرار این اذکار ،تها استمتعرض علّ ،صفاتست و ذکر نفس
و  ،ق بیندسیالب انوار از ذات حق تعاىل بر جان رونده تاخنت آورد که جملۀ موجودات و مخلوقات در آن تیار غر

  :م کند شعربدین ابیات ترنّ ،وجود خود را در اشراق نور متالشی، زبان وقتش، چون بلبل در مشاهدۀ گل وصل
 فــــــانی ز خــــــود و بــــــه دوســــــت بــــــاقی

ـــــــه ـــــــن طایف ـــــــدای ـــــــل توحی ـــــــد اه  ان
 

ــــــتند ــــــتند و هس ــــــه نیس ــــــه ک ــــــن طرف  ای
 بـــــــــاقی همـــــــــه خویشـــــــــنت پرســـــــــتند

 

پـیش ایـن طایفـة نقصـان حـال  ،و رؤیـت وجـود ،بـت اسـتو ذکر هیبت در این مقام که ذکر صفاتست، وجود هی
عد و ذکر دل هم نوعی است از بعد که به سـبب نعمـت ازمـنعم بازماندنسـت و نظـر بـر و نوعی است از بُ ،فناست

ن يـیت و اهی از حضرت الرجاب سبب دوحاین همه : و نزد این طایفه ت و نقصانعوض و ثواب داشنت عني علّ
: یعنـی. »دِبُعْـاِنَّ اَشَدَّ العَذابِ الْ«: فرمودزدیک ایشان و زبان شارع عللم چنني بیان است نجب، سخترت غذایی ح

تَنی عَـذَّبْ مهمـا ترین عذاب، عذاب دوری است ودر کلمات سَرّی سَقَطی قدس الله روحه آمده اسـت اللّهـمَّسخت
اید،اما به ذل حجاب مرا مبتال مگردان که اهل یعنی اگر به همه چیز مرا عذاب کنی ش. نی بِذُلِّ الحجابِفَال تُعَذِّبْ

کـه عالمیـان را بـر ایشـان  ،چندان فغان و فریاد آغاز کننـد ،قرب و محبوبان مراد اگر به اندک حجابی مبتال گردند
  .رَتِکَ وَصَلَّی اللّهُ عَلی نَبیِّهِ مُحمَّدٍ وَآلِهِبِ حَضْفائِزینَ بِقُرْعَلنا مِنَ الْاللّهمَّ اجْ. رحمت آید

  
  در بیان آنکه نسبت خود به صوفیان کند و نه از ایشان باشد: باب نهم

این قومی باشند، که وقتی خود را مالمتی خوانند که ذکـر ایشـان رفـت و حالـت ایشـان : شیخ رضی الله عنه گفت
سـت ت رسول است صـلعم و باشـد کـه نـام خـود قلنـدر کننـد و محاىل عاىل است و اعتصام نمودن به اخبار و سنّ

و مجالست ومخالطت خلق کـم کننـد و ایشـان را اعمـال بـدنی کـم باشـد و در نوافـل  ،باشند، و خرق عادت کنند
ات و راحات دنیا، با آنکه شرع رخصت داده باشـد کـه تی و راحتی نباشد از لّذشروع کم کنند و ایشان را هیچ لّذ

یابنـد از دل امالک نباشند و به آن ذوقـی کـه مـیخار و جمع مال و لباس ومساکن و ش کنند و در بند ادّبدان تعیّ
فـرق میـان مالمتـی و : و ببایـد دانسـت کـه .و در طلب زیادتی سعی نکننـد ،و بر آن اقتصار کرده .قانع شده باشند

و طاعات سعی نماید و زیادتی مرتبۀ خـود را در آن بینـد،  قلندری، آن باشد که، مالمتی در جملۀ خريات و اعمال
همچنـان باشـد کـه حرکـات عـوام تـا  ،و حرکـات وسـکنات ایشـان ،داردمخفـی و پوشـیده مـی خالیقاما از چشم 
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و ذوق دل،  .و قلنـدری آن باشـد کـه اسـاس ظـاهر نگـه نـدارد .الع نیابـدبر اعمال و احوال ایشـان اطّـ ،هیچکس
کند و اوقات و احوال  مراد چیزها و وضع آن بداند و در آن اندیشه و صوفی آن باشد که .سرمایۀ خود ساخته باشد

احتیاط  ،و در ارکان شریعت و حدود طریقت ،وبدانچه مراد و اختیار حق سبحانه و تعاىل باشد ،خود معمور دارد
و آنچـه آشـکارا بایـد کـرد، آشـکارا  .داردپنهان می ،آنچه پنهان باید داشت ،ز بجای آرد و از اعمال و احوالوتحرّ
های بلیـغ نمایـد، قدمی ثابت در توحید و در ترشیح نهال شجرۀ توحید سعیو به عقلی وافی و علمی صافی ،کند

  :م آغاز کند شعراین ترنّ ،دوج تا از آن شجره، ثمرۀ حقیقت الحقایق بیابد از وجد آن حال به زبان
ــــد ــــار آم ــــار ی ــــه ی ــــن ک ــــادۀ روش ــــار ب  بی

ـــ  دم درنـــه، از طریـــق عـــدمقـــدم بـــه کـــوی قِ
 فلـــک غالمـــی مـــا را بـــه جـــان کمـــر بنـــدد

 یــــــع ملکـــــــوت و بــــــدایع جـــــــربوتودا
 به یک دمـه همچونکـه بـرف و بـاد دمـه همه

 عجـــب مـــدار و فســـرده مبـــاش، کـــز کـــرمش
 رشـمه گرفـتنه هدهدی ز سلیمان چو یـک ک
ـــه خـــريه آخـــر یوســـف ســـریر ـــد ب  چـــاه گزی

 

 نهـــال دولـــت و اقبـــال مـــا، بـــه بـــار آمـــد
ــد ــار آم ــار و ب ــار ســبک گشــت و ک ــاز ک ــه ب  ک
 چــــــو دولــــــت نظــــــر آن بزرگــــــوار آمــــــد

ــه  ــدب ــار آم ــت بک ــن مملک ــه دری ــه هرچ  جمل
ـــد ـــار آم ـــا نث ـــرق م ـــر ف  ز لطـــف حضـــرت ب
ـــد ـــار آم ـــزین صـــدهزار ب  شـــگفت نیســـت ک
 لطیــــف شــــکل و قبــــاپوش و تاجــــدار آمــــد

 اج تــــاج دار آمــــدبــــه هــــرزه آخــــر حلّــــ
 

 ،و مذهب اهل اباحت دارند ،ی و لباس ایشان باشندّز ای هستند که نسبت خود، به طایفۀ صوفیان کنند و درطایفه
مـا  و به مراسم و آداب شرع قیام ننمایند، و چنان نمایند کـه انـدرونِ،مات شریعت احرتاز نکنندات و محّرازمنهیّ و

و  ،بیـافتیم ،ت و واصـل شـدیم و آنچـه مـراد ومطلـوب بـودپاک است از آالیش و کدورتها مخالفات حضرت الهیّ
  .وق این مقامات استکار عوام است وضعفا و مقام ما، ف ،انقیاد نمودن اوامر شرع را
و این راه سـرپند، در عـني الحـاد و زندقـه باشـند و بـه تعـاطی  ،آنانکه این صفت دارند: شیخ رضی الله عنه گفت
ات بـرخالف ایشان را در مشـارع لـّذ ،و هواجس شیطانی ،و دواعی شهوات نفسانی ،معاصی دست درازی کرده

و  ،ایـن ورطـۀ هایـل، اعلـی درجـات دانسـته ،و از غـرور ،و اسري شیطان و محبوس هوای نفـس آمـده ،شارع برده
ت بـه اعتـدال بـر قـانون صـّح ،تا آنگه که، مـزاج اعمـال ایشـان. ازمجالست و مخالطت این قوم، اعراض باید کرد

  .شریعت گراید
 صـمتِو در عاقبـت بـه وَ ،کند، عني جهل و زندقۀ محـض باشـد هر حقیقت که شریعت آنرا ردّ: و بباید دانست که

هر کس کـه خـود : رضی الله عنه که گفت و منقول است از امريالمؤمنني عمر. امت و سمت مالمت موسوم شودند
را در مقام تهمت بازدارد، اگر خلق گمان بد در حـق او جـایز دارنـد، بایـد کـه مالمـت ایشـان نکنـد کـه زمـام ایـن 

سـنگ مالمـت بـر سـبوی او نـزدی،  مالمت، به کف او بوده است، اگرخود را در آن مقام باز ننمودی، هـیچکس
مـات شـرع مبـاح و محّر ،پس فرمود که هر کس که، از مناهی شرع احرتاز نکند و اوقات نماز پنج گانه ضـایع کنـد

مرا، انـدرونی بـه سـامان اسـت و سـر و کـاری و روز وبـازاری دارم بـا : دارد، ما او را رد کنیم، و اگردعوی کند که
در : گویـد کـهن بود وما او را قبول نکنیم و محمد جُرَیری قدس الله روحه مـیت آن دعوی بر وی تاواحضرت عزّ

انـد، و دعـوی دات کـردهانـد و تـرک اعمـال و طاعـات و تعبـّقومی پیـدا شـده: نزد جنید قدس الله روحه گفتند که
اقبـت او بـه نزدیک ما آنست که، آنکس که زناو دزدی کنـد، ع: جنید گفت. کنندمعرفت باری سبحانه و تعاىل می

تا  .ت عمر من به هزار سال کشد، ترک یک فرمان شریعت نکنماگر مّد: تر از  ایشان خواهد بود، پس گفتسامان
  .ا آنکه مرا از آن منع کنندیابم الّقوت می

نهال حال در زمني معرفت به آب اعمال و طاعات، با طراوت و مرتسخ و استوار باشد و قومی : و بباید دانست که
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و بر بساط انبساط بسالت و عصیان  .ت نتوانند کردهستند که فرق میان حدیث  و مکالمت دل با حضرت عزّ دیگر
غـرور حـدیث نفـس، سـخنهای  و از غفلـتِ ،و مایـل بطالـت و کسـالت باشـند .و نافرمانی حق تعاىل مقـیم شـوند

ظ واجب نداننـد، ظ و تیقّمات تحفّّرو ترک احکام شریعت کنند و از حرام احرتاز نکنند و از مح ،وار گویندگستاخ
و ایشان، هیچ نسـبتی ندارنـد بـا صـوفیان، کـه . مفتونان و بد دینان باشند ،این قوم که بدین صفت موصوف باشند

وورد  .انـدالعالمني وار میدان دین، و سوار دست حضرت ربّوسِ ،و گل بوستان عالمني ،صوفیان ثمرۀ شجرۀ کونني
  شعر: حالشان این است

 کــــــــانیمن فَکُــــــــکــــــــانِ گــــــــوهرمــــــــا 
 مـــــــــا شـــــــــاهد حضـــــــــرت جاللـــــــــیم
ـــــــــــیم  مـــــــــــا نقطـــــــــــۀ مرکـــــــــــز زمین
ـــــــــــــرونیم ـــــــــــــد ب ـــــــــــــا از ازل و اب  م
  یــــــــک نکتــــــــه بگــــــــویم ار بــــــــدانی

 

ــــــــــانیم ــــــــــده را عی  مــــــــــا مــــــــــردم دی
 مـــــا چشـــــم و چــــــراغ انـــــس و جــــــانیم

ـــــــــــّر ـــــــــــۀ س ـــــــــــا نکت ـــــــــــمانیم م  آس
ـــــــــــانیم ـــــــــــب در نه ـــــــــــني وز غی  وز ع
ـــــــای جـــــــانیم ـــــــان نم ـــــــا جـــــــام جه  م

 

ت بود، چنانکه  و یک قدم در مخالفت این جـایز نبیننـد ونداننـد موافق کتاب و سنّ و جملۀ افعال و اقوال ایشان،
  .لَموَاللّهُ اَعْ

  
  در بیان رتبت شیخی و مقتدائی: باب دهم

ونَ سِمَنَّ لَکُم اَنَّ اَحَبَّ عِبادِاللّهِ اِتُم لَاُقْشِىْٔ سُ محمَّدِ بِیَدهِ، لَأِنْنَفْ وَالَّذِیْ«: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم ىلَ اللّه، الَّذِینَ یُحِبـّ
: یعنی رسول خدای تعاىل صلعم گفـت» ضِ بِالنَّصِیحَةِشُونَ فِی االَرْعِبادِهِ وَ یُحّبّونَ عِبادَاللّهِ اِىلَ اللّه، وَ یَمْ اللّهَ اِىلَ
تـرین بنـدگان بـه ن کنم که دوسـتن ومعیّع، بر شما مبیّخواهید تا به دلیل ساطع و برهان قاطِاگر شما می: یاران را

قومی باشند که در پناه فکـر ثاقـب و حمایـت : گفت. خواهیمبلی یا رسول الله می: حضرت کدامان باشند؟ گفتند
خداوند تبـارک و . األرباب باشند ان حضرت ربّرأی صائب باشند و به عقل کامل و علم شامل راه نمایندۀ محّب

و در زمـني بـه اقامـت شـرایط  .سـت بـاری سـبحانه و تعـاىل کننـددو و بندگان را بـه،به دوست بندگان کنند ،تعاىل
تا خلوتخانۀ ایشان بـه . گویندبا دوستان می .و جهد برسند و مواید و عواید الطاف ایزدی نصیحت، به اقصی جّد

، و عنـان جـذبات ر شودو خشیت ورهبت، شـعار و دثـار ایشـان گـردد و در مـأمورات سـعی نماینـدت منوّنور محّب
چون، بدین خصـال پسـندیده و اخـالق گزیـده قیـام نماینـد هـر آینـه بـه خلعـت . ز دست طبیعت بستانندشهوات ا
منصـب : ف رحمةاللـه علیـه گفـتمصـّن. و از جملۀ محبوبان مـراد گردنـد ،ت مخصوص شوندو لباس محّب کرامت

الیـق بـه شیخی و مرتبت مقتدائی در طریقـت صـوفیان، عـاىل مقـامی اسـت از حضـرت رسـالت در اسـتدعای خ
شیخ راه متابعت و مشایعت به : اما وجه آنکه شیخ مرید را دوست خدای تعاىل گرداند، آنست که. تحضرت الهیّ

باع و اقتداء درست آید، محبوب ومنظور حضـرت در اّتو جهد نماید، چون سريت و سمت رسول علیه السالم جّد
تُم تُحِبُّونَ اللّـهَ، فَـاتَّبِعُونی کُنْ اِنْ قُلْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. شودر میت آید، تصدیق این معنی از بیان شافی قرآن مقرّعزّ
ا امّـ. می عربی شوید، صلی الله علیـه و سـلّت  افعال  و احوال رسول امّخواهید که نسیم محّباگرمی» کُمُ اللّهُبِبْیُحْ

. ، تا به تزکیـۀ نفـس مشـغول شـودشیخ مرید را فرماید: وجه آنکه خدای تعاىل را دوست بندگان گرداند، آنست که
. ت در او ظـاهر شـودعکـس انـوار عظمـت الهیّـ. چون نفس پاک شود از آالیش و نمایش، آینـۀ دل روشـن شـود

طالع جـالل قـدم شـود، کمـال ازىل بـاز بینـد، هـر آینـه مرید گشوده شود، مُ جمال توحید روی نماید، چشم بصريتِ
ا شود به نور بصريت، حقیقت هر دوعالم و حاصـل هـر نۀ دل مصفّحضرت لم یزل شود المُحاله، و چون آی محّب

ن سـعی آثبات باشد دشمن گريد، و آنچه باقی و بـا فایـده باشـد دوسـت گـريد ودر دومنزل ببیند و آنچه فانی و بی
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شـیخ  بـه تربیـتِ ،او این تزکیۀ نفس و تصـفیۀ دل دسـت ندهـد، الـّ ،نماید که آن را حاصل کند از سر ذوق و شوق
که به وجود او طالبان  ،هر آینه روشن شود که شیخ مقتدائی را شاید، ازجملۀ جنود و لشکر حق تعاىل است. ملکا

: قـالَ اللّـهُ تَعـاىل. یابند و ظاهر و باطنشان به پرتو نور تربیت شیخ منـور شـودومریدان، راه رشاد و طریق سداد می
اند که حـق تعـاىل بـه کمـال لطـف و ایمقتدایان و امامان به حق، طایفه» دِهاُولئِکَ الَّذینَ هَدَی اللّهُ فَبِهُدیهُمُ اقَتَ«

رأفـت و کنـف عنایـت  و ایشـان را در ظـّل ،ت ایشان را راه راست نموده استشمول عنایت ووفور موهبت و عطیّ
طالبان  که نیک وسیلتی و ذریعتی است. ل و اقتدا کنیدخویش آورده، به عادت معهود و سريت محمود ایاشن تقبّ

م حاکیاً قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی الله علیه و سلّ. تان به حضرت عزّآن امامان و متقیّ و عاشقان را متابعت و مشایعتِ
هِمَّتَـهُ  تُری، فَـأِذا جَعَلْـتُ هِمَّتَـهُ وَلِذَّتَـهُ فـی ذِکْـتِغالَ بِـی، جَعَلْـدِیَ األِشْغالِبُ عَلی عَبْاِذا کانَ الْ«: رَبِّهِ عزَّوَجلَّ عَنْ

اِذا سَـهَاالنّاسُ، اوُلئِـکَ کالمُهُـم کَـالمُ  هُوْنَهُ الیَسْنی وَ بَیْحجابُ فیمابَیْتُهُ وَرُفِعَتِ الْرِی، عَشَقَنی وَ عَشَقْوَلِذَّتَهُ فی ذِکْ
ذینَ اِذا اَرَدْبیاءِ وَأُولئِکَ االَبْاالَٔنْ  تهُ بِهِـمْعَـذاباً ذکـرتهم فیهـا فصَـرَفْةً اَوْضِ عُقُوبَـلِ االَٔرْبِأَهْـتُ دالُ حَقّاً وأُولئِکَ الـَّ
خـدای تعـاىل : کنـد کـهجاللـه حکایـت مـی ت جـّلیعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از حضرت عـزّ» هُمْعَنْ

 هرگاه که غالب بر بندۀ من، مشغوىل باشد به من، روزگار او مشغول ذکر خود کنم، تا فضول بـه انـدرونِ: فرمود که
وار بـر درسـراچۀ دل اوباش غـريت حاجـب. ت استت و بارگاه الوهیّاندرون بنده کارگاه عبودیّ ،چهوی راه نربد، 

حجـب مرفـوع وت، در دل که حرم سرای قدم است، نگذارد بواسطۀ انوار  ذاکر نشانم تا نامحرمان هوسات بشریّ
  :وردت خاص شود، فریاد برآرات اسرار اذکار، برقع بگشاید دل وی معدن محّبشود، مخّد

 هـــــــــــوای دیگـــــــــــری در مانگنجـــــــــــد
 

 در ایــــن ســــربیش ازیــــن ســــودا نگنجــــد
 

این طایفه بحقیقت ابدال باشند، کالم ایشان همچنان کالم پیغامربان باشـد و هـر وقـت کـه خـواهم کـه بـه شـومی 
ز ر انتقام و سخط روان کـنم تـا تـاخنت کننـد و دمـار از روزگـار ایشـان برآورنـد، چنانکـه اعاصیان و جافیان عساکِ
شـیخ . این ابـدال را یـاد کـنم و بـه برکـت وجـود ایشـان دفـع آن عـذاب و عقوبـت بکـنم. ایشان نام و نشان نماند

رونـده انـدرون خـود را پـاک : رسـاند، آنسـت کـهآن واسطه که سالک را به مرتبۀ شیخی می: رحمةالله علیه گفت
-به بدرقۀ شحنۀ ذکر از خود دفع می دارد از اخالق ذمیمه و هرچه سبب کدورت و ظلمت و آفت نفس باشد،می

بـه برکـت تـرس و خـوف، نفـس . تاوجل و خوف ظاهر شود ،نمایدو معاملت سعی می کند و درعبادت و طاعت
و  ،آرام گريد با عبادت، و چون آرام گرفت برودت و یبوست که از اصـل خلقـت حاصـل کـرده اسـت منـدفع گـردد

ط اسـت میـان دل دو روی دارد و متوسـّ: و ببایـد دانسـت کـه .ام گـريدو با ذکر گفنت با دوام آر .طاعت شود منقادِ
 .رسـاندیابد و با آن روی که با نفس دارد، به نفس مـیروح و نفس، بدان روی که با روح دارد، مدد روحانی می

چون نفـس رونـده، بـدین صـفات موصـوف . گرداندت نزدیک میرهاند و به حضرت احدّیو او را ازوحشت می
و از حفظ نفس خـالص یافـت، و بـه پرتـو  .ت سلوکش به آخر رسیدات خود را انگاهداشت، مّدازمنهیّگشت، و 

قـالَ . و سـکونت و نرمـی پدیـد آورد ،حرارت آفتاب، روح افسردگی و خشکی که از مادر آورده است، ناچیز شـد
 ،روح پدر است دل را، و نفـس مـادرش: بباید دانست که و. »رِاللّهِنُ جُلُودُهُم وَ قُلوبُهم اِىل ذِکْثُمَّ تَلِیْ«: اللّهُ تَعاىل

 ،در متابعت هوی و شهوات ،و از آن روی که فرزند میل به مادر دارد فرزند دل، در بدایت میل به مادر نفس دارد
تزکیت نفس را پاک گردانیـده باشـد، و او را از متابعـت  به انواع تربیت و اصنافِ مجّد پس شیخ کامل و سالکِ

هـا حاصـل کـرده، پـس تهای مدید بر مکر و کید او واقف شده و در دفع این آفات تجربـتزداشته و به مّدهوی با
تـی پیـدا ت و الفت اصلی، وی را بدو پیوندی و محّبت بشریّچون طالبی مرید و صادقی رشید بیند، از روی جنسیّ

پـس . ی شـودفرماید، تـا نفسـش مزکّـ همان ریاضت که خود در استعمال آورده باشد، در تزکیۀ نفس به مرید. شود
همچنانکه فرزند در والدت طبیعی جزو پدر باشد، مرید صادق رشید که تسلیم شیخ باشد، در والدت معنوی جزو 
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هر کس که دو بار بنزاید، واقف اسرار ملکـوت نتوانـد : دلیل بر این، سخن  علیه السالم است که گفت. شیخ باشد
 .والدت ظـاهر شـود ت سالک، در ایـنم از والدت معنوی و خالصۀ یقني و کمالیّل از والدت طبیعی و دوّاوّ. شد

د د انبیاء محمّـپس چون  شیخ کامل، به متابعت سیّ. ومعلوم باید کرد که ملک ظاهر کون است، و ملکوت باطن آن
-ث علم بیمريا و مستحقِّ ،خود را حضرت رسالت درست کند یومعن م قوت گريد، مصطفی صلی الله علیه و سلّ

و سريت او سـريت انبیـاء پـس بـه واسـطۀ  ،پس کالم او کالم انبیاء باشد. و دلش معدن حکمت شود ،واسطه شود
و از  ،پـاک او، بسـی طالبـان صـادق راه یابنـد و از اثر و برکت نفسِ ،امام و مقتدای خالیق شود ،علم و حکمت

دولت باقی و نعیم سرمدی به شـرط متابعـت و و به  ،نجات ابد حاصل کنند ،ت باشدچه حجاب حضرت الهیّن«آ
هروردی جیـب السّـین ابوالنّبسیار گفتی شیخ مـا ضـیاءالدّ: شیخ رحمة الله علیه گفت که. تسلیمی حکم شیخ برسند
و  ،و متابع سـريت و سـمت مـن باشـد ،طریقۀ من سرپد: من آنست که فرزند خلف رشیدِ: قدس الله روحه العزیز که

 بَـةٌ مِـنْطالب  عاشق، ظاهر شود شخصی باشد که در بـدایت خلقـت  جَذْ پاک او، فرزندانِشیخی که از اثر نفس 
طریقـت  و مشـایخ ،ن، یافته باشد و بـه منصـب محبـوبی و منقبـت مـرادی رسـیدهعَمَلَ الثَّقَلیْ جَذَباتِ الحَقِّ تَوازِیْ

حقـایق یقـني و غواصـان بحـار تمکـني بـر چهـار سالکان راه دین و طالبـان : اند کهقَدَّس اللّهُ ارواحَهُم چنني نموده
د سـالک مجـّر. د، و سالک متدارک به جذبه و مجذوب متدارک به سلوکد و مجذوب مجّرسالک مجّر: اندقسم

ت صــفات نفســانی هنــوز در او مانــده باشــد ودر مقــام معاملــت و ریاضــت و شــیخی را نشــاید، از بهــر آنکــه بقّیــ
اهی نباشد بـه حـاىل، کـه او را از رنـج مجاهـدت برهانـد و بـه آسـایش قـرب مجاهدت خود را بازداشته و او را ر

او از معاملـت رحمـت حـق تعـاىل باشـد، و اوبـدان حـظ راضـی و بـدان نصـیب از  حظّ. حضرت احدیت رساند
ر گردانیده باشد، و حجـاب د آن باشد که، حق تعاىل دل او را به نور یقني منوّو مجذوب مجّر .یت قانعهحضرت ال

و بــه واســطۀ آن  ،یابــدبــه جذبــۀ لطــف برداشــته و او را حــاىل باشــد کــه از آن ذوق مــی ،دل او و حضــرت میــان
ازمجاهدت در معاملت سعی ننماید و در راه سلوک در طاعت و عبـادت کوشـیدن اثرهـا دارد، بـه شـرط متابعـت 

کـه از معاملـت بـاز  ،را نشـایدد شـیخی و این مجـذوب مجـّر .شارع علیه السالم و شرح آن بیاید، انشاء الله تعاىل
بـدایت او مجاهـدۀ بسـیار باشـد بـه شـرط : وسالک متدارک به جذبه آن باشد که .ماندن او، نقصان حال او باشد

پس از کثرت ریاضـات، فـتح البـابی بیابـد و ذوق و حـاىل بـه حلـق جـان او . ممتابعت رسول صلی الله علیه و سلّ
رسد، همچون کسـی باشـد کـه پـس صـرب تلـخ، عسـل یابـد و ازمضـیق و چون نسیم آن روح به مشام روح او . رسد

و  ،و بـه مقـام مشـاهده رسـد ،مکابدت صورت به فضای فراخ معنی نقل کند و به نفحات جذبات مستأنس شـود
حکمت از چشمۀ دل او زاینده، ظـاهرش آراسـته  کشد، کلماتِرسد و او دم درمیفتوحات غیبی دم به دم بدو می

جلوت و باطنش شایستۀ خلوت، او غالب  نش پرياسته به زیورهای انوار مشاهدت، ظاهرش مستعدّبه شریعت، باط
و این سالک که پس از رنجهای بسـیار کشـیدن در معاملـت بـه  .و دیگران مغلوب، او شکار کننده و دیگران شکار

بـت حـال، مخصـوص که اگرچه بـه مواه ،ومقام مشاهدت او را حاصل شود هم، شیخی را نشاید ،جذبۀ حق رسد
و در بند احکام آن حال، از مضیق حـال  ،که او محبوس حال خود بود ،شده بود، در او هم نوعی از نقصان باشد
ت در ت و افضـلیّمقـام اکملیـّ.آن حال محظوظ بـود، و بـدان ذوق قـانع به فضای فراخ نوال نرسیده باشد به حظّ

ی کنـد و ایت او جذبه باشد که حق تعاىل بر دل او تجلّـکه بد. شیخی و مقتدائی مجذوب متدارک به سلوک دارد
پروارنـد، شري لطف مـی او را به. ت از وجود او محو شودت و غش و خاشاک انسانیّی آثار بشریّبه واسطۀ آن تجّل
ات سـّیات و حَات و سـمعیّی لوح دل او از جملۀ نقوش عقلیّـتا بکلّ ،گرداندت وی را بالیده میو به اخالق ربوبّی

هر آینه معرفت صفات وذات باری تعاىل او . گردد ی و حکمت خاصّتعلیم علم لدّن و مستعدّ ،ک و صافی شودپا
. »بِرَبّـی یتُ رَبـِّعَرفْ«: ت عَلیه الصَّلوةُ وَ السَّالمٌ از آن، این بیان کرد کهواسطه، چنانکه زبان نبوّرا حاصل شود بی
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 تَبِـیْاَللّـهُ یَجْ«: دهـد کـه، چنانکه قرآن از آن خرب مـیهدایت خاصّ ا به، حاصل نشود الّخاصّ این معرفتِ و یافتِ
. »اَرَهُ مْبُدُ رَیّاً لَالاَعْ«: به موهبت این معرفت مخصوص شود، ازنهاد او این آواز برآید که ،و چون» ...یَشاء هِ مَنْاِلَیْ

به منزل ادنای مجاهدت و  ،عالی جذبهو او را از مقام ا ،کران به ظاهر او سرایت کندپس موجی از آن دریای بی
 ،تی تمام باشد، در کثـرت عبـادات و طاعـاتریاضت و کثرت طاعت و عبادت آورد و نشانش آن باشد که او را لّذ

، قالـب او نـرم شـود بـه اسـتعمال عبـادت ت خاصّتا قالب اورنگ قلب گريد و چنانکه دلش ممتلی باشد به محّب
  ت عــــــروج ت بــــــه ذروۀ احــــــدّیو از وهــــــدۀ بشــــــریّ. بــــــدیامــــــیو لحظــــــةً فلحظــــــةً ترقــــــی  خــــــاّص

ای مشـروح و فـراخ و جلـدی دىل سلیم دارد و سینه ،و نشان او آن باشد که ،کند تا از جملۀ محبوبان مراد شودمی
و طمأنینت یافته به فرمانهای دل و فیضی از نفس به جلد  ،اره مطیع دلو نفس امّ ،نرم، دل او مطیع و منقاد روح

پس از وجد آن حال، به اعمال قالبی مشغول شـده » رِ اللّهِاِىل ذِکْ وَ قُلوبُهُمْ نُ جُلُودُهُمْثُمَّ تَلیْ«می یافته، رسیده ونر
و  ،و هستی روحی باز پس پشت انداخته .بدین سبب روح او از رنگ خود بريون آمده باشد. فتوری و قصوریبی

و دسـت  ،وار  شـمع جـالل الیـزال کـردهود را پروانهت کرده و همگی هستی خاحدّیسمندوار قصد قرب حضرت 
  :بیت. مراد در گردن وصال آورده و فریاد برآورده و از این حال خرب داده

ـــی ـــتم ـــراد و دس ـــت م ـــنگف ـــردن م  در گ
ـــو ـــدن ت ـــه و جـــان کن ـــه خوناب ـــت آن هم  رف

 

 دیــدی کــه چــه دیــدی تــو ز غــم خــوردن مــن
 آمـــــد گـــــهِ لطـــــف و بنـــــده پـــــروردن مـــــن

 

رسد، و دل از پرده بريون آمده و متابع روح شده و نفس متابع آن آمـده و طف، مددی به دل میو از آن جذبات ل
قالب متابع نفس آمه و اعمال قالبی و قلبی به یکـدیگر آمیختـه شـده، ظـاهر او بـاطن، بـاطن او ظـاهر، قـدرت او 

او صـاحب حـال، نـه  صـاحب » نـاًیَقیْ تدَدْغِطاءُ مَاازْکُشِفَ الْ لَوْ«: حکمت حکمت او قدرت، او را زیبد که گوید
و بـه خالصـۀ ایمـان و  ،ت ثابت کـردهت در حضرت احدّیاو، از بندگی دل رهائی یافته و حقیقت بندگی و عبودیّ

ی و آنچه فؤاد خوانند به حق بگرویده وبکلّ ،نقاوۀ ایقان و صفاوۀ احسان رسیده، سواد و خیال او ساجد حق شده
سَجَدَ لَکَ سَوادِی وَخَیـاىل وآمَـنَ «: و فؤاد ساجد حق تعاىل آمده و زبان برآورده که ظاهر و باطن و سواد و خیال

» اَصَـالِغُـدُوِّ وَالْهـاً وَظِاللُهُـم بالْعـاً وَکَرْضِ طَوْفِی السَّمواتِ وَاالَرْ جُدُ مَنْوَلِلّهِ یَسْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. »بِکَ فُؤادِی
در عالم شـهادت اصـل کثیـف باشـد  و : ت باشد و بباید دانست کهالهیّ رتضروح است ساجد ح قالب او که ظّل

کثیـف و لطیـف او سـاجد حـق شـود و بـه نـور . ظل کثیف، پس چون سالک بـدین خصـایص مخصـوص گشـت
بـه اسـتعمال اعمـال اسـت و متابعـت و  ،همچنانکه قوام جسم بـه روح اسـت،قوام احـوال: حقیقت یقني بداند که

که جسم را از روح گزیر نیست، حال را از عمل گزیرنه و مادام تـا قالـب بـاقی اسـت، وهمچنان .مطاوعت شریعت
هـا هر آن سالک که بدین خصال پسندیده و احوال گزیده آراسته باشد و بدین عالمـات و نشـان ،عمل باقی است

ت غفلت، علّنظرش درمان بیماران . ق و محبوب معتق باشدقمح که شرح دادیم پرياسته بود، شیخ مطلق و عارف
کالمش دوای غافالن، چـون بـدین مقـام اعلـی رسـد، اخـذ و اعطـای او خـدای را باشـد، و جملگـی حرکـات و 

و حق تعـاىل او را واقـف مـراد خـود گردانیـده باشـد، و در هـر .ای حق سبحانه و تعاىل بودضسکنات او از بهر ر
چنانکـه شـرح آن بیایـد  عوایـد و  ،ف خـادمبـه خـال ،از بهر مراد حق تعاىل نه به مراد نفس ،کاری که شروع کند

. و خدمت کردن او، وسیلت نجات عقبی و بنیـاد سـعادت  باشـد ،فواید چنني شیخی کامل، عموم خالیق را باشد
  .کَیُحِبُّکَ وَحُبَّ عَمَلٍ یُقَرِّبُنا اِىل حُبِّ أَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْواللّه اَعلَمُ بِالصَّوابِ، اَلّلهمَّ اِنَا نَسْ

   
  در شرح حال خادم و متخادم: باب یازدهم

یـا : لَهُ خادِماً، حق تعاىل وحی کرد گفت طالباً فَکُنْ تَ لِیْیا داوُدُ اذا رَأیْ: حَی اللّهُ تعاىل اِىل داودَ علیه السالماَوْ«
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۲۹ 

حضـرت  داود هر آنگه که شخصی بینی که شعلۀ طلب در انـدرون او مشـتعل باشـد، و نـایرۀ شـوق او را بـر طلـب
. انـدتو قاصدان این درگاه، محبوب حضـرت عـزّ ،که طالبان این راه ،به خدمت او قیام نمای ،ت داشته باشدعزّ

شیخ رحمةالله علیـه . هر آنکس که خدمت ایشان کند همچنان باشد که طاعتی پسندیده و عبادتی گزیده کرده باشد
ه و ن کوشـد کـه خـاطر ابـرار و صـلحا و طالبـان مرفـّودر آ ،خادم از بهر ثواب آخرت خدمت طالبان کند: گفت که
و  ،و آنچه بر خـادم غالـب باشـد بخشـش و ایثـار بـود ،نمایدقیام تمام می ،م معاش ایشانو به مهّ ،داردآسوده می

ال کـه و خدمت را ترجیح نهد بر نوافل و اعمال و قومی هسـتند ازنادانـان و جهّـ ،فضل و فضیلت در خدمت بیند
مقام خادمی و مقام شیخی یکسان است، و این از غایت جهل ونادانی است ومطمـوس شـدن علـم  :گویند کهمی

ای قـانع شـده باشـد و در هـر که از علم حال و مقام به لقمه ،و این سخن قومی باشد ،طایفۀ صوفیان در این زمان
و مقتدا دانندو اندیشه نکنند کـه ای که سفرۀ نیکوتر و طعام لذیذتر بود، نزد اهل این زمان، آن خادم را شیخ گوشه

و شـیخ در  ،خادم به مقام شیخی نتواند رسید وفرق بسیار است میان خادم و شیخ، که خـادم در مقـام ابـرار باشـد
م بود که از مقامات و احوال که ذکر آن رفتـه بان و نزدیکان و محبوبان، مراد و مقام شیخی، کسی را مسلّمقام مقرّ

کردن به غایت پسندیده است و خادم مقبول  خدمت: اما بباید دانست که. کرده باشد است در باب سابق، حاصل
  .لت بود و درجات عالیه به نام او مسجّحضرت عزّ

م در سفری بود، طعامی نزدیـک وی آوردنـد، ابـوبکر رسول صلی الله علیه و سلّ: ابوهریره رضی الله عنه گفت که
بخوریـد کـه چـون بـروزه باشـید : گفت. ایمما بروزه: ایشان گفتند. خوریدبیائید وب: وعمر رضی الله عنهما را گفت

و خادم حـریص باشـد بـر  .و از خدمت کردن باز مانید و محتاج آن شوید که کسی خدمت شما کند ،ضعیف شوید
کنـد تـا چیـزی حاصـل سعی می ،که وی را دست دهد ،خدمت، اگر از کسب باشد و اگر از دریوزه، به هر آن وجه

طریـق بهشـت، خـدمت کـردن اسـت و : و بباید دانست کـه .و بر فقرا و طالبان ایثار کند، برای ثواب آخرت را کند
دلیل بر این سـخن . ت صادق بدان مقرون باشدتر است که نماز نوافل کردن چون نیّفاضل .و خدمت ،بذل و ایثار
اصحاب، از آن یـاران بعضـی بـروزه رسول خدای صلعم در سفری بود با جمعی از : انس گفت: ی استخرب مروّ

داران طلـب سـایه کردنـد و قیلولـه و روز بـه غایـت گـرم بـود، روزه ،در منزىل فـرود آمدنـد. بودند و بعضی نبودند
و آن جماعت که به روزه نبودند، چست و چابک، میان خدمت دربستندو بـه خیمـه زدن و اشـرتان را آب ،ساختند

شـما امـروز مـزد و : م فرمود آن جماعت را که بـه روزه نبودنـد کـهّلسَ لیه وَله عَی الدادن مشغول شدند و رسول صَّل
ارد بر نمـاز نافلـه و ددلیلی است روشن وبرهانی قاطع، بر آنکه خدمت فضیلت . اجر و ثواب بسیار حاصل کردید

چـون از  کردن مقامی عزیز است و پسندیدۀ جمله مشـایخ و صـوفیان، و بـه سـبب خـدمت،وع، و خدمت روزۀ تطّ
کـه خادمـان بـر چنـد  ،و معلوم باید کرد .سعادتهای ابد و دولتهای سرمد کسب کند ،شوایب ریا صافی باشد، خادم

و بعضی باشند که به ریا خدمت کنندو نظر ایشان بر  ،ل قومی باشند که خدمت از بهر ثواب آخرت کننداوّ: اندقسم
در خـدمت کـردن تهـاون نماینـد از بهـر دفـع هـوای  ،قتیوقسمی آن باشند که وقت و ،محمدت و ثنای خلق باشد

روئـی بـه از بشاشـت و گشـاده ،ای آن باشـند کـه چـون بـا جمعـی بـه صـلح باشـندو طایفه. نفس و عوض محسنان
نکننـد، و اگـر  و چون از کسی برنجند، خدمت ایشـان بـه جـّد. خدمت ایشان قیام نمایند و شرایط آن بجای آورند

آن باشد که خـدمت او از ایـن همـه شـایبۀ  و این خادم، متخادم خوانند و خادم خاصّ،ج کنندف و رنبه تکلّ ،کنند
هـای ّ�و طالب دنیا و جـاه و حـظ ،یات حقر شده بود به انوار تجّلکدورات و شهوات پاک  باشد و اندرون او منوّ

رفقـا بـر او مسـتوىل باشـد، و  جاه و مال و جذب یاران و ای باشند از متخادم، که حّبو طایفه .این عالمی نباشد
و خـدمت کـردن او آمیختـه  ،از غضب و خشم او احرتاز کنند ،فقرا و آیندگان محتاج آن باشند که با او تواضع کنند

  .ا امید باشد به برکت خدمت نجات یابدباشد به ریا، امّ
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  شاننددر بیان بنای خرقۀ صوفیان بر چیست؟ و از بهر چه خرقه در مرید پو: باب دوازدهم
و عقیـدتی  چون آتش درد در اندرون طالب صادق افروخته شود، باید که به حسـن ظـّن: شیخ رحمةالله علیه گفت
فات تا راه نماید به صراط مستقیم، و چون شیخ کامل بیافت، باید که منقـاد فرمـان و تصـّر. تمام شیخ را طلب کند

 .ی امور و جملگی کارها به شیخ تفویض کندشد که کلّو نشان تسلیمی آن با .ونفس خود بدو تسلیم کند .شیخ شود
و حکم شیخ، حکم خدا و رسول خدا داند و بیعت با شیخ همان بیعت داند که اصحاب با رسول صلی اللـه علیـه 

الم بـر آنکـه، هرچـه  از مـا بیعـت کـردیم بـا رسـول علیـه السّـ: عبادۀ صامت رضی الله عنه گفت که. و سلم کردند
ها، باز ایستیم و در حال آسانی و دشـواری و تنگـی ات و ناکردنیو از منهیّ .بلیغ نمائیم آن جّد مأمورات در کردن

مریـد نیـز : شیخ رحمةالله علیه گفت. و از مالمت کننده نرتسیم ،و کلمۀ حق گوئیم .و فراخی، متابع فرمان او باشیم
چون شیخ به نظر بصريت ببیند کـه منقـاد شـد، . کندو از نواهی او احرتاز  .باید که همچنني به اوامر شیخ قیام نماید

و خرقه آستانۀ صـحبت اسـت، ومقصـود از راه صـحبت  ،و در خرقه معنی بیعت پنهان است. خرقه در وی پوشاند
ه س سـرّفني بایزیـد قـّدرسلطان العـا. د کنداز صحبت توّل ،اتو خريات و مّرب. است و مرید به صحبت نجات یابد

ه او را شیخ نیست، شیخ او شیطان است و استاد ابوالقاسم قشريی رحمةالله علیه روایـت هر آنکس ک: گفته است
آنکـه هـر درخـت کـه خـود رسـته باشـد، بـی: اق رضی الله عنهما که او  گفـت کـهکند از شیخ خود، ابوعلی دّقمی

عـم نـدارد کـه ثمـرۀ آن و اگر فرض کنـیم کـه آن را ثمـره باشـد، آن ط ،غارس آن را نشانده باشد، آن را ثمره نباشد
کننـد بـه بـه موضـع دیگـر نقـل مـی ،و هر درخت که از موضعی ،ف غارس نشانیده باشددرخت که در تحت تصّر

ف است که رسـول علیـه السـالم رخصـت باشد، و از بهر تصّرتر میتر و ثمرۀ او با حالوتف پر منفعتسبب تصّر
به خالف سگان دیگر، که در تحـت تعلـیم . ، حالل استم بکشد یا بگريدکه هر آن صید که سگ معلّ: داده است

  .نیامده باشند
هـر آنکـس کـه روی مفلحـی : گفتنـدواحَهُم شنیدم کـه مـیس اللهُ اَرْاز بسیار مشایخ قّد: شیخ رحمةالله علیه گفت

و اقتـدای ایـن طایفـه  رشـاد و مـنهج سـداد  .ناجی ندید، و به صحبت چنني مسعودی مستسعد نشد، فالح نیافـت
مَعني و همچنانکـه صـحابه جملگـی علـوم وآداب از رسـول هم اَجْرسول و اصحاب و تابعني باشد رِضوانُ اللّهِ عَلَیْ

و این تعلیم آنگه دست دهد کـه  ،الم آموختند، باید که مرید دقایق آداب شریعت و طریقت از شیخ بیاموزدعلیه السّ
وبر بساط انبساط قدم ننهد و صفحۀ خـاطر از  .گريد ل و تواضع پیشو تذّل ،آداب صحبت در خدمت  رعایت کند

از چـراغ بـر مثـال چـراغ، کـه . تا آنگه که قابل انعکاس انـوار انـدرون شـیخ شـود .گرداندنقوش مناهی پاک می
واهـد تـا بـدین واسـطه، ائـتالف خو در قطع منازل و مراحل و عروج به مقامـات، مـدد از شـیخ مـی .اقتباس کنند

چون ایـن . ماءُ وَالرّاحاَلْ: شیخ و مرید چنان به هم ممتزج شوند که. ازل بوده است، ظاهر شود که در عالم ینروحا
مریـد صـادق و سـالک ازمـراد و اختیـار خـود . پیوند و تسلسل، دست موافقت ومرافقت در گردن یکـدیگر آورنـد

شیخ کامـل صـاحب  تربیتِ برکتِچون این حال، به  ،در مراد و اختیار شیخ گم کند ،ی خود راو به کلّ .منسلخ شود
ت به ترک از حال شیخ با حضرت عزّ ،ی یابدبدین سبب ترقّ ،بامرید رشید و نجیب کامل ارادت ،علم روی نماید

بر مثال آنکـه، انـدرون » رِی اِىلَ اللّهِوَاُفَوِّضُ اَمْ«: آنگه مصدق باشد در گفنت. ور با باری تعاىلاختیار و تفویض ام
و بـدایت ایـن موهبـت و وفـور ایـن  .انی و اسـرار سـبحانی شـودبـود، دل او قابـل الهامـات ربّـاو قابل حال شیخ 

مقدمـۀ ایـن داللـت اسـت و  ،خدمت شیخ ظاهر شود، و خرقه گـرفنت به واسطۀ صحبت و مالزمت نمودنِ ،تعطیّ
هـای که وقتی جامـه: دکنمةاللّهِ عَلَیها روایت میخالد است رَحْ ّمث اُیدق این حالت حق این مقالت و محقّمصّد

-کیسـت کـه مـی: گفت. ها، گلیمی سیاه کوچک نهاده بودت آورده بودند، در میان آن جامهبسیار به دولتخانۀ نبوّ
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بعـد از ان فرمـود  .و هـیچکس پاسـخ نکـرد .خواهد که من این گلیم در وی پوشانم؟ حاضران همه خاموش بودند
بـدان قبلـۀ اقبـال و حـرم کـرم روی  ،چـون. حضرت رسالت بردند امَ خالد رانزدیک من آورید، مرا به خدمت: که

لِـی اَبْ«: و فرمـود .مرا، آن گلیم به دست مبارک خـود در مـن پوشـانید مرا و تعلیل خاطرِ خواجه تطییب دلِ .آوردم
و کهنـه  پوشـیدبه برکت آن لطف، آن گلیم چندان بماند کـه سـه بـار آن را مـی. سه بار . بدار و کهنه کن: »لِقِیواَخْ
به زبان حبشـه، ایـن . سنا سنا: گفتکرد و میهای آن گلیم، نظر میها و خطکرد، و بعد از آن خواجه به رنگمی

اصـل . ای اسـتهسره گلیمی است، شگرفت پرياهنـی اسـت، نیکـو حلـّ: یعنی. حسنة حسنة: اَیْ. دو لفظ ایراد کرد
کَ «: خ حـاکم باشـد بـر مریـد، ایـن آیـت اسـتباید کـه شـیخرقه دادن، این حدیث است و دلیل آنکه می فالوَرَبـِّ

سبب نزول این آیت آن بود، کـه میـان زبـري عـوام وشخصـی منـازعتی » نَهُمْما شَجَرَ بَیْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیْالیُؤْ
ل اوّ: گفـترسول عللم زبري را رضی الله عنـه . به سبب راهگذار آب نخلستان، که مشرتک بود میانشان. افتاده بود

بعد از آن بگذار تا او نیز بوستان خـود آب دهـد، آن شـخص بـدین حکومـت راضـی نشـد  ،نخلستان خود آب ده
و ایشـان  ،خدای تعاىل، این آیت فرسـتاد. ه وی بودبه سبب آنکه زبري ابن عّم .رسول علیه السالم میل کرد: وگفت

ام، کـه ام، و به لبان احسانت پروردهبر تو کت برگزیدهخداوندی و پروردگاری من  به حقّ: وفرمود که .را ادب کرد
ت نیابد، بلکه عقد ایمان اولینان و آخرینان منعقد نشود، اال به بیعت ومحبت تـو، و ایمان حاضران و غایبان صّح

در این آیت، دو شرط : شیخ رضی الله عنه گفت. راضی وخشنود شدن به حکومت تو، و تسلیم شدن فرمانهای تو
باید بود امر رسول را عللم و شرط دوم آنکه از اندرون، قصـور و احتبـاس اول آنکه به ظاهر منقاد می: استتعبیه 

در مصـارف اعمـال و تصـاریف احـوال، بـه ظـاهر و . باید کرد و چنانکه رای متني و عقل رزین اقتضا کنددور می
بر مرید  ،و این هر دو شرط .احرتاز کردنباطن تسلیم حکومات رسول صلی اله علیه و سلم شدن، و از مخالفت او 

ز یابد و ت و تحّرتا  قدم او بر جادۀ ارادت تثبّ .که در حفظ آن سعی نماید و آن رانیک رعایت کند. واجب است
ل توانـد کـرد و از پوشـیدن صـتا در صحبت شـیخ، فایـده حا .و مقتضای فرمودۀ او برود ،بر موجب مصلحت شیخ

الم و اعرتاض موسـی بـر خضـر علیهمـا السّـ ،اید که از اعرتاض کردن بر شیخ، احرتاز کندمرید، ب .خرقه نفعی بیابد
ف و و مرید باید که بداند که هر تصـّر .همه صواب بود ،کرد، و آخر چون بدیددر بدایت انکار می: آورد کهیاد می

چنان اعتقاد  ،وی پوشیده بودیقت ان بر قکه ح ،و اگر حکمی بر او کند ،از حقیقتی خاىل نبود ،حکم که شیخ کند
و در وقـت  .و دست شیخ در خرقـه سـتدن نیابـت دسـت رسـول عللـم دانـد ،ی خاىل نیستکند که آن حکم از سرّ

ومریـد بایـد کـه اعتقـاد کنـد کـه  .تا مرید بدان قیام نماید .خرقه دادن، شیخ آنچه شرایط خرقه است، مشافهه بگوید
و همچنـني  .در آن حضـرت قربـت توانـد یافـت ،وسیلت این حاجبت است و به شیخ حاجب بارگاه حضرت عزّ
ت اسـت و امور، رجوع او با شیخ است، رجوع شیخ در کـل قضـایا، بـا حضـرت عـزّ اعتقاد کند که چنانکه در کّل

لِّمَهُ اللّـهُ یُکَ وَما کانَ لِبَشَرِ اَنْ«: و به مقام مکالمه و محادثه رسیده، قالَ اللّهُ تعاىل. راهش گشوده است بدان درگاه
و رسالت مخصوص است به انبیاء علیهم السالم و کـالم از » سِلَ رَسوُالً فَیُوحِیَیُرْ حِجابٍ اَوْ وَرأیِ مِنْیاً اَوْاِلّا وَحْ

  .پس حجاب
به مشایخ و راسخان در علـم  ،های صالح و غري آنها و خوابی، و واقعهو آن الهامات غیبی است و آوازهای سرّ

 .بدایتی هست و نهایتی، بدایتش، وقت مکیدن شري تربیت اسـتمرید را با شیخ، : و بباید دانست که .ق استمتعلّ
و مفارقـت  .اجازت شیخ تـرذد نـاکردنو بی .و به لبان کلمات او پرورش یافنت ،و مالزمت نمودن صحبت با شیخ

نَّما المُؤمِنونَ الذَّینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاِذا کانُوا مَعَهُ عَلی اِ«: اُمَّةِباً لِلْدیْقالَ اللّهُ تَعاىل تَأْ. ، اختیار ناکردن حضرتِ
مؤمنان به خدا و رسول، چون به سبب کاری یـا امـری موقـوف باشـند، : یعنی» ذِنُوهُتَأْهَبُوا حَتّی یَسْیَذْ اَمرٍ جامعٍ لَمْ

صل کنند از رسول علیه الصلوة و السالم مرید نیـز تا آنگاه که، اجازت و دستوری حا .د و آمد و شد نکنندهیچ تردّ
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 ،ونهایـت ،استیذان و اجازت شیخ، عزم رفنت از حضرت شـیخ نکنـد تـا نهایـت کـارباید که بر این نهج و نسق، بی
رجـوع بـا  ،کـه در مهمـات و حـوائج .ت آن قربـت مخصـوصو به مزیّ .که به نفس خود مستقل باشد ،آنگاه باشد
ت بر دل او گشوده باشد و او راتعریفات و تنبیهات حاصـل باشـد و راهی از حضرت عزّ .ت تواند کردحضرت عزّ

و اگر پیش از رسیدن بدین مقام از  .نهایت کار ووقت فطام باشد،چون، بدین مقام رسیده باشد. تاز حضرت عزّ
آن هم بر آن مثـال از فطام پیش از بلوغ و وقت  ،ت و آفت که به اطفال رسیدحضرت شیخ مفارقت کند، همان علّ

تـا از . مؤثّر است مرید را ،و صحبت شیخ ،ات به مرید نابالغ رسدع از لّذآفات ومخافات از متابعت شهوات و تمّت
خرقـۀ ارادت و : خرقه دو نـوع اسـت و بباید دانست که .این آفات نجات یابدو این مقام بلند و درجۀ عاىل بیابد

مشـابهتی دارد بـه خرقـۀ ارادت، و خرقـۀ تـربک جمعـی  ،کرقـۀ تـّربو خ ،ک و اصل خرقـۀ ارادت اسـتخرقۀ تّرب
مٍ تَشَـبَّهَ بِقَـوْ مَنْ«و این خرقۀ تربک پسندیده است خرب مروی را که  ،راست که خود را مانند کنند به مریدان حقیقی

ه طالـب صـادق هـر و سر خرقه آنست کـ .یعنی هر کس که خود را به قومی مانند کند، او از ایشان است» هُمفَهُوَ مِنْ
شـیخ . همچون باشد که فرزنـد طفـل بـا پـدر ،آنگاه که در صحبت شیخ، مداومت نماید و تسلیم تصرفات وی شود

حسـن بصـريت از ه به صدق و افتقـار و حسـن اسـتقامت، و بـ ،خواهدپروراند، و از حق تعاىل مدد میمرید را می
ف بکـار بایـد داشـت، کـه در مطعومـات و هـر همان تصـّر و در خرقه پوشانیدن در مرید، ،اندرون مرید آگاه باشد

ت علـم و وفـور معرفـت، مصـلحت چنانکه بـه قـّو. نفس مرید در آن باشد، آن چیز او را باید فرمود آنچه شکستِ
بیند در صوم و افطار، و او را بر دوام ذکر و کثرت نماز نوافل ودوام تالوت قرآن دارد و بر خدمت کـردن، وی را 

و اگر به رای صائب مصلحت بیند، او را بر سر آن کسب فرستد که پیش از توبـه بـدان مشـغول بـوده  ،تحریض کند
هُم بـالَّتی حَسَنَةِ وَجادِلْمَوعِظَةِ الْحِکمَةِ وَالْلِ رَبِّک بِالْعُ اِىل سَبیْاُدْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. به شرط امانت و راستی. باشد

آنکـس کـه شایسـتۀ حکمـت باشـد، : فرمایـد کـهمـی. آموزاندآن با بندگان می حق تعاىل شرط و ادب» سَنُهِیَ اَحْ
وآن کـس کـه بـه عنـف و  .حکمت در وی آموزانید و آنکس که الیـق موعظـت باشـد، موعظـت وی راتعلـیم کنیـد

و هـر یـک مقـامی و رتبتـی دارد در مقـام خـود،  .مجادلت وی را تعلیم باید کرد،بر حسن مجادلت محافظت کنید
شیخ کامل صـاحب بصـريت بـر وضـع ابـرار، در مریـد نگـاه کنـد وهـر کـس را آن . مطلع باشند بصایر بر آن ارباب

ت ان دارد کـه او را بر ذکر گفنت تحریض فرماید و آنکس که قـّو ،فرماید که الیق حال آن باشد،  که دایم ذکر گوید
او را خـدمت  ،و آن کس کـه الیـق خـدمت باشـد ،دارد او را بر آن ،نماز بسیار کند، و فایدۀ او در کثرت نماز باشد

هـای خشـن رهاند و جامهب وهر کس که لباس نیکو پوشیدن عادت کرده باشد او را از تنگنای عادت .کردن فرماید
چنانکـه . و شیخ به اختیار خود، طعام بدو دهد و به اختیار خود، او را لبـاس پوشـاند .پوشاندو درشت در وی می

ف طالب رضای حق باشد و مرید صادق باید که انـدرون خـود بـه آتـش ارادت افروختـه صرّوبدین ت ،صواب بیند
قیـت و افسـون باشـد کـه کسـی کـه مارگزیـده باشـد و حـریص باشـد بـه رُ گرداند و باید کـه ارادتـش بـدان حـّدمی

ر بـاب باشد، به طلب شیخ کامل رود، چون شیخ کامل، چنانکه وصـف آن د چون ارادت بدین حّد. ومعالجت آن
تا به اندک زمانی، آن حجاب ظلمانی که نور دل وی  ،بیابد خود را تسلیم فرمانهای وی کند ،سابق شرح داده شد

در برابر دل شـیخ دارد، تـا  ،چون صفا حاصل کند ،و دل از پرده بريون آید و صفا یابد .پوشیده است، منقشع شود
ف روحانی روی نمایـد بـه صـورت و معنـی اختیـار فـراق در وی بنماید، چون آن ائتال ،ت ازىلنور الفت و جمعیّ

  :ت معنوی آغاز نهد و ورد وقتشان این باشد بیتو شیخ نیز محّب ،شیخ نکند و عاشق جمال احوال شیخ شود
 ایـــماکنـــون مـــن و تـــو ســـغبۀ هجـــران شـــده

ـــــو جـــــانِ ـــــم عشـــــق ت ـــــد به ـــــن چنانن  م
 

ــــده ــــیمان ش ــــه از دل پش ــــه ن ــــاید ک ــــمش  ای
ــت ای ــو زحم ــن و ت ــاکنون م ــدهک ــان ش ــمش  ای

 

چون ارادت، مرید را بدین مرتبۀ عاىل رساند، شیخ خرقه در وی پوشاند به حسن عنایت و لطف تربیت، خرقـه در 
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 –چـون ابـراهیم را : وجود مرید همان کار کند که پرياهن یوسف نزد یعقوب علیهما السالم و در نقل آمده است که
جربئیـل  پرياهنـی از حریـر سـپید از . علیه السالم برهنه کردند –را  الم به آتش خواستند انداخت، ابراهیمعلیه السّ

بهشت به وی آورد، ودر وی پوشانید، به برکت آن از آتش نجات یافت، چون ابراهیم علیه السالم وفات یافت بـه 
مانـد  علیـه السـالم –چون اسحاق از دنیا بريون رفت، به مرياث بـه یعقـوب . الم رسیدمرياث به اسحاق علیه السّ

یعقوب آن پرياهن را، در تعویذی تعبیه کرده بودو بر گردن یوسف بسته، چون او را در چـاه خواسـتند انـداخت، او 
را برهنه کردند، جربئیل علیه السالم آن تعویذ را بشکافت و پرياهن از آنجـا بـريون آوردو در یوسـف علیـه السـالم 

الم بـه آخـر رسـید، خـدای ت فراق یعقـوب علیـه السّـچون مّد. دو به برکت آن، از چاه به جاه و گاه رسی .پوشانید
و  .که بـوی بهشـت بـا وی همـراه اسـت .الم فرستدتعاىل، یوسف را فرمان داد تا آن پرياهن را به یعقوب علیه السّ

و از آن درد شـفا یابـد، تـا یعقـوب نیـز علیـه  ،ای که بوی آن به مشام وی رسد، دوای وی شودفرمود که هر بالزده
پس، خرقۀ شیخ کامل همني کار کند مریـد . ن شودمزیّ» راًتَدَّ بَصِیْفَارْ«: الم از آن رمدغم رهایی یابد و به حلیتالسّ
های ظلمت و دردهای اخالق ذمیمه و مضـایق کسـالت و بطالـت نجـات دهـد و بـه فضـای بـا  تاز جملۀ علّ ،را

ب لطـف انی شـود و مقـرّنظـور نظـر عنایـت ربّـو بـه برکـت آن، م .صفای اخالق حمیده و علـم و معرفـت رسـاند
  :و ورد وقتش این باشد بیت ،سبحانی آید

 از هجــر بــه جــان بخســته یــا رب مــنم ایــن
 م بـــه خـــواب ممکـــن نشـــدیدیـــدار تـــواَ

 

 !وز محنـــت و غـــم برســـته یـــا رب مـــنم ایـــن
 !بــا تــو بــه طــرب نشســته یــا رب مــنم ایــن

 

ا بـه شـرایط خرقـه امّـ. صوفیان آراسـته کننـد د که خود را به زّیک، آنست که بعضی از مردمان خواهنا خرقۀ تّربامّ
  :اند شعروف نه لباس و خشن پوشیدن است چنانکه گفتهچه تّص. قیام نتوانند نمود
ـــــــــــــیْ ـــــــــــــالْلَ ـــــــــــــوفُ ب  قِخَرْسَ التَّصَ

 اِنَّ التَّصَــــــــــــــــــــــوَّفَ یــــــــــــــــــــــافَتی
ـــان ـــق ج ـــش، ز عش ـــردان ره ـــد م ـــا دارن  ه

ـــوش ـــگ مپ ـــه صـــد رن ـــی ب ـــیخ مرقع  ای ش
 

 قخُـــــــــرْ ذاکَ فَقَـــــــــدْ قـــــــــالَمَـــــــــنْ
ــــــــــ ــــــــــذُوْقَلْ ــــــــــنَ الْبٌ یَ ــــــــــرْبُ مِ  قِحَ

ـــــان ـــــود نه ـــــۀ درد خ ـــــد در کلب ـــــا دارن  ه
ـــان ـــه، نش ـــان بجـــز از خرق ـــد کایش ـــا دارن  ه

 

ت باید کرد به حفظ حـدود شـرع و مخالطـت کـردن طایفـۀ صـوفیان، تـا باشـد کـه بـه برکـت آن و این قوم را وصیّ
 ،و جوهر جان ایشان به تـاب آفتـاب وحـدت ،شان کوتاه گرددصحبت ایشان پنجۀ عوایق اغیار، از دامن روزگار ای

 ،و شبهت برهد و شرط آن باشـد کـه بـه مراسـم آداب و دقـایق حـدود ایشـان از شوایب شکّ ،ودلشان .ی شودمربّ
 و او را مسـتعدّ ،طلب و شعلۀ آتش ارادت در انـدرون وی مشـتعل شـود قظ واجب داند تا باشد که جّدظ و تیّتحفّ

ا خرقۀ ارادت مقصور و ک از هیچ خواهنده دریغ نیست، امّخرقۀ تّرب: شیخ رحمة الله علیه گفت. کند خرقۀ ارادت
شـیخ  ،ا آنکه اگـرموقوف است بر طالبان صادق و عاشقان مشتاق، و خرقۀ ازرق، مخصوص نیست در پوشیدن الّ

شـیخ مـا : رحمةالله علیه گویـد کـه شیخ. و بر او اعرتاضی نباشد ،مصلحت بیند که غري ازرق در مرید پوشاند، شاید
خرقه در پوشید آستني کوتاه، تا در : جیب رحمةالله علیه مریدان راگفتی در وقت خرقه پوشیدن کهین ابوالنّضیاءالدّ

و بسـیار  .و اختیار خرقۀ کبود و ازرق، از بهر آن است کـه تـا شـوخ و چـرک برتابـدتر باشید، خدمت کردن چابک
در بغداد بـودم : مةالله علیه که از شیخ ابوالفخر همدانی رحمةالله علیه شنیدم که گفتشیخ گفت رح. نباید شست

چـرا جامـه : به نزد ابوبکر شروطی، فقريی درآمد و جامۀ شوخگن پوشیده بود، یکی از حاضران، درویش را گفت
هنـوز : ر گفـتشـیخ ابـوالفخ. پـردازمای دوست از اشتغال به حـق، بـه غسـل نمـی: بنشوری؟ درویش وی را گفت

پردازم، از بهر آنکـه در آن صـادق القـول نمی: حلق دل من بمانده است که گفت درت حالوت سخن درویش بقیّ
: شـیخ رحمةاللـه علیـه گفـت. اند از بهر نگاهداشت وقت، و مشغوىل به حق تعاىلع کردهو بعضی اختیار ملمّ. بود
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دندی، بلکه مریدان را تحریض کردندی بـر تعلـیم علـوم ایـن ای از مشایخ دیدم، که خرقه در مریدان نپوشانیطایفه
پوشـانند، آن جماعـت کـه خرقـه در مریـدان مـی. و اقتدا نمودن به عادت پسندیده و سريت محمـود ایشـان ،طایفه

ف و حکم کـه مشـایخ کننـد در مریـدان از سـر بصـريت و وفـور و هر تصّر. ایشان را وجهی است  از روی طریقت
ت و قصـارای اُمنیـت تـی دارنـد، و بـه منتهـای همّـهمـه عطیّ تِیشان استحقاق همه تربیتی و اهلیّخربت کنند، که ا
اند، و هر کس که از قانون معهود و رسم قدیم ایشان درنگذرد، از حسـن مظـاهرت و یمـن مـوازرت خویش رسیده

مُتَّبِعـی  نـا مِـنْاللّهـمَ الجعَلْ. انشاءالله تعـاىل. ایشان، آنچه مکنون ضمري او بود هرچه زودتر، به اسعاف مقرون شود
  .عالمَنيآثارِهم آمني رَّب الْ

  
  در بیان ساکنان خانقاه: باب سیزدهم

ةٌ تِجارَ هیهِمْرِجالٌ التُلْ. غُدُوِّ وَاآلصالِمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فیها بِالْکَرَ فیِهَا اسْفَعَ وَیُذتُرْ تٍ اَذِنَ اللّهُ اَنْفی بُیُوْ«: قالَ اللّهُ تعاىل
بُ فِیـهِ الْالصَّلوةِ وَایتاءِ الزَّکوةِ یَخـافُونَ یَوْ وَاِقامِ رِاللّهِعٌ عَن ذِکْوَالبَیْ سَـنَ زِیَهُمُ اللّـهُ اَحْلِیَجْـ. صـارُقُلُـوبُ وَاالَبْمـاً تَتَقَلـَّ

ای کـه، کنـد از طایفـهىل حکایـت مـییعنی حق تعا» رِ حِسابٍیَشاءُ بِغَیْ لِهِ وَاللّهُ یَرزُقُ مَنْفَضْ ماعَمِلُوا وَ یَزیدَهُم مِنْ
د حـریص ومولـع گردانیـده و و دل و تن را بر تعود تعبـّ. اندت بريون نهادهت طلب احدّیت به نیّقدم از حُجَر بشریّ

و  ،ی گردانیده و به قطـع عالیـقو اندرون را از شوایب و قاذورات مال دنیا مصفّ .ع دادهع توّزام عمر را بر توّراّی
 شده و عرصۀ دل و جان را از خاشاک ماسوی الله برپداخته، پس به دست شوق به اذیـال سـرادقِ عوایق، مشغول

و مصالح اعضا و جوارح را، بـه  .وصال جالل، یازیده و در رفع مساجد و معابد و صوامع، رفعت خود طلب کرده
سر کـار و بـار برخاسـته و  و از .ف ذکر سرپده وبه سبب سلوک راه حق با بینوائی بساختهکف کفایت و قبضۀ تصّر

  :بیت. شب و روز، اندرون را قرین درد و سوز داشته و فریاد برآورده
ــــد جــــان ــــني دان، کــــه بیارای  در دســــت یق

 درد، ز قــــرب دوســــت بیگانــــه بــــودبــــی
 

ــــد جــــان ــــه چــــه کــــار آی  ور درد نباشــــد، ب
ـــد جـــان ـــار آی ـــد، در خـــور ی ـــون درد کش  چ

 

 ت ظاهر کردند،  افسر قبول بر سر افعال و احوالِراه سلوک این رجولّی کامل، در شامل و عقلِ چون ایشان، به خردِ
ات ایشـان، بـه طـراز قبـول بیاراسـت و وبرات نامۀ رضا، دربار عبادت ایشان تعبیه کـرده و آسـتني مـّرب ،ایشان نهاد

» یَشاءُ بِغَیِر حِسابٍ زُقُ مَنْوَاللّهُ یَر«: کرانۀرخسارۀ افعال و اعمال ایشان، به گلغونۀ ارتضا، مورد کرد و از خزانۀ بی
-بـی وار، خود را در بیابـانِاشهر آینه قّل. خلوتخانۀ جان ایشان به انوار اسرار حقیقة الحقایق، مزین و آراسته کرد

نثـار  ،و هشیاری بر فرق مسـتی ،پایان حريت انداختند، که ورای همۀ مقامات است ونیستی بر هستی اختیار کردند
  :قطعه. صل دلدار کردندپس قصد و ،کردند

ــــت ــــندگان مس ــــار شناس ــــه روزگ ــــادی ب  ش
ـــای ـــد فشـــرده پ ـــای جـــای نیاب  آنجـــا کـــه پ
 هـــادر قعـــر بحـــر نـــور قِـــدم، خـــورده غوطـــه

ـــــۀ  ـــــه گوش ـــــاده کل ـــــاز کژنه ـــــی«از ن  »بل
 

ـــــت ـــــتان هس ـــــۀ نیس ـــــدای مرتب ـــــا ف  جانه
 وانجـــا کـــه دســـت کارنـــدارد، گشـــاده دســـت
 وز ذوق شـــوق ملـــک عـــدم، نیســـتی پرســـت

ـــرده حل ـــوش ک ـــوقۀ در گ ـــۀ معش ـــت«ق  »الس
 

ایـن بیـوت : انـد کـهانـد، بعضـی گفتـهدر تفسري آن اخـتالف کـرده. و امنای ملت آمدیم به شرح بیوت علمای امت
ابوبکر صدیق رضی الله عنه از رسول . الم استهای رسول علیه السّخانه: اندوبعضی گفته .های مدینه استخانه

ضی و خـاتون قیامـت و شـفیعۀ رتَد اولیا و اصفیا عَلّی مُّیبیوت خانۀ سَیا رسول الله، این : صلعم سؤال کرد و گفت
و حسن بصری رحمةالله علیه . بلی: ها؟ گفتت فاطمۀ زهرا است رضی الله عنها که تفضیل دارد بر جملۀ خانهامّ

 هـرکس. این بیوت جمله بقاع اصقاع زمني است، که به برکت وجود رسول صلعم جمله مسجد گشت: گفته است
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دان در صوامع د خود، به ذکریا به تالوت قرآن مشغول شود، همان ثواب یابد که ذاکران و متعبّکه درموضع و متعبّ
وار از جامـۀ اججّـو حُ ،از سـر صـفا جمـع شـوند ،ودر هر موضعی که جمعی اخوان ،و مساجد و کعبه و صفا یابند

ه گـوش هـوش بشـنوند و بـه زبـان غـريت در بیـان قدم بـ بیک سرّآواز لَ ،معصیت برهنه شوند و در عرفات معرفت
  :قطعه. آیند

 جاجــــــــانعجــــــــب آیــــــــد مــــــــرا ز حُ
 مقـــیم چـــون بـــه شـــهر انـــدر اســـت دوســـت

 مــــــرد بایــــــد، کــــــه بــــــوی دانــــــد بــــــرد
 

 دراز، چراســــــت؟کــــــاین ســــــفر کــــــردنِ
ـــــل ـــــهر، فاض ـــــتش ـــــا و صفاس ـــــر از من  ت

 ورنــــــه عــــــالم پــــــر از نســــــیم صباســــــت
 

هـا از یکـدیگر سـؤال کننـد هر شام و بام، بقعه: سول صلعم که گفتکند از رانس مالک رضی الله عنه روایت می
بلی که ذاکری بر : هیچ نماز کننده بر شما بگذشت؟ هیچ ذاکری حق قدم بر شمانهاد؟ اگر از بقعه جواب آید: که

و فضـیلت آن بقعـه بـر خـود  ،من گذشت، آن بقعه که ذاکران قدم بر او ننهاده باشند، در خیبـت و حسـرت بماننـد
یـا دو رکعـت نمـاز بگـزارد، روز قیامـت آن  ،ای ذکری بکندای در بقعهبندههرگاه که : و بعد از آن گفت .بشناسند

و از این است که حق تعاىل در قرآن . و چون وی را وفات رسد، بر مرگ او بگرید .وی گواهی دهد بقعه بر ایمان
خواهنـد گریسـت تنبیـه ذاکـران را و ب مـني بـر ایشـانچون، عاصـیان و جافیـان بمرينـد، آسـمان و ز: دهد کهخرب می

تَسِـب، وَمَـنِ حَیـثُ الیَحْ قَـهُ مِـنْقَطَعَ اِلَی اللّهِ کَفَاهُ اللّهُ مَؤُونَتَـهُ وَرِزْمَنِ انْ«قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم . تحریض طالبان را
ت کنـد و بـه طاعـت و عبـادت روی درحضـرت عـزّ یعنی هر آنکـس کـه بـه کـل» هاانقَطَعَ اِىلَ الدُّنیا وَکّلَهُ اللّهُ اِلَیْ

بـال وعنـا، های دنیا از وی کفایـت کنـد و بـیتها و مشقّو کار و شغل دنیا ترک کند، حق تعاىل رنج ،مشغول شود
و هر کس که به زخارف دنیا مشـغول شـود، ودر  .رزق او به آسانی بدو رساند از جائی که در شمار خاطر او نباشد

 و تهاون پیش آید، هر آینه اختالف و اختالل، به اعمال او راه بیابد و جذب اموال باعـث او کار آخرت به تقصري
و زبـان دل بـا نفـس ایـن . ط صَـبابةتَفیقُ غَراماً بِها وَفَرْمایَسْ: ای از طلب نیاسایدباشد بر طلب دنیا، چنانکه لحظه

  :کند بیتنصیحت می
ـــر او شـــد خواجـــه ـــني خـــريه ب ـــا کـــه چن  دنی

 جـــــود آدمـــــی، بـــــر دو دم اســـــتبنیـــــاد و
 

 از گـــــرم روی، گـــــرم در او شـــــد خواجـــــه
 گـــــر برنایـــــد یکـــــی، فروشـــــد خواجـــــه

 

ت و فربـه شیخ گفت رحمةالله علیه که اصل خانقاه و رباط آنست که از بهر دفع خصمان و دشـمنان اسـبان بـا قـّو
شد از بهـر دفـع  آن سوار توان زود بر پشت ،نزد خویشنت دربندد، که اگر دشمن وقتی خواهد که ناگاه شبیخون کند

و مقیمـان  ،و به دفـع او مشـغول شـود ،که نفس خود در برابر دشمن دارد ،مجاهد و مرابط باشد و صوفیِ ،دشمن
و بـه برکـت دعـای ایشـان، حـق تعـاىل بالهـا از شـهرها  ،خانقاه نفوس خود را بر طاعت و عبادات مربوط دارند

اگر نه به سبب بندگان راکـع بـودی و کودکـان شـريخواره و : السالم گفتودر خرب است که رسول علیه  .بازگرداند
األربـاب، روی بـه شهرسـتان  عاصیان و جافیان، لشـکر عـذاب از جانـب ربّ چهارپایان چراکننده، به شومی گناهِ

 و در خـرب اسـت کـه. عالم آوردی و همگنان را مجبور و مقهور کردی، چنانکه از ایشان نه اسـم گذاشـتی نـه رسـم
حق تعاىل به صالحیت یک مرد، فرزند و فرزند فرزنـد و اهـل بیـت و همسـایگان او بـه : گفتالم رسول علیه السّ

بالها از  ،و به برکت دعای او ،دارداصالح آورد تا وجود اودر میان ایشان باشد، حق تعاىل آنجماعت را نگاه می
م چون از بعضـی غـزوات رجـوع کـردی، علیه و سلّو در اخبار آمده است که رسول صلی الله  .کندایشان دفع می

او را  ،از غزای کوچک بازگشتیم به غزای بزرگ و منقول است که یکی از صالحان، برادری دینی داشـت: گفتی
ها در خانۀ من جمـع شـده یا اخی، جملۀ مصاف: در جواب او گفت ،بخواند تا با یکدیگر به غزا روند، این برادر

اگـر جملـۀ مردمـان : چنانکه مخرج آن ظاهر نیست، دیگـر او پیغـام داد و وی را گفـت است و درهای آن محکم،
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تـرا هـیچ . ار غلبه کردنـدیعزلت گرفتندی، و در وقت غزا این  آوردندی، قواعد ارکان غزا، خلل پذیر شدی، و کفّ
جمـع شـدندی و ای بـرادر، اگـر جملـۀ مسـلمانان : دیگـر او جـواب داد کـه .بایـد آمـدنگزیر نیست به غـزات مـی

اگـر بـر . مالزمت نمودندی بر محاربت نفس ودیو به صدق و راستی، و از دقایق آن هیچ چیز مهمل نگذاشـتندی
اِرتفـاع «: حُکَمـاءِضُ الْقالَ بَعْـ. سجاده اَللّهُ اکرب بگفتندی، به برکت نفس ایشان، با روی قسطنطنیه خراب شدی

یعنـی اهـل » الَکُ الـدّایِراتهُ االَفْـالنّیّاتِ وَ صفاءِ الطّویّاتِ یَحِـلُّ مـا عَقَدَتْـ نِعِباداتِ بِحُسْواتِ فی بُیُوتِ الْاالَٔصْ
 و به حسـن معاملـت و عبـادت و نگهداشـتِ ،خانقاهات، به شرط متابعت شریعت و مشایعت طریقت قیام نمایند

رکت ایشـان بـه جملـۀ بـالدو ب .ت احوال اعتماد کنندو به صّح .و از فساد اعمال احرتاز کنند .اوقات مشغول شوند
و مصـون و  .ن مندفع شوداصدق ایش به برکت ،عباد برسد، و هر بالئی که به تأثري افالک، به خالیق خواهد رسید

بِرواعَنِ الـدُّنیا اِصْـ» بِرُوا وَ صـابِرُوا وَرابِطُـوااِصْـ«ی سقطی رحمةالله علیه گفته است در معنـی سرّ. محروس بماند
و در نزد محاربت با . تقامَةِقِتالِ بِالثَّباتِ وَاالِسْدَالْمید سالمت را وَصابروُا عِنْ کنید ااز دنیا صرب: یعنیرَجاءَ السَّالمَةِ 

تُفلِحونَ  مِنَ النِّدامَةِ لَعلَّکمْ قب لَکُمْواءَ النّفس اللّوّامَةِ وَاتَّقُوا مایَعْدشمن صرب کنید، به ثبات و استقامت وَ رابطُوا اَهْ
 یعنی از هر آنچه عاقبت آن به وخامت خواهد کشید در تـرک شـهوات، عنـان آن بـه کـفِ. کرامَةِبساطِ الْ غداً عَلی

انـد ران در معنی آیـت گفتـهو بعضی مفسّ .تا فردای قیامت بر بساط کرامت مقیم و معتکف شوید. کفایت سپارید
ت غريحـق تعـاىل ثبـات نمائیـد و از محبّـودر معـادات بـادیو  .ها مصابرت نمائیـدبر بال صرب کنید و بر نعمت: که

که ساکنان خانقاه باشـند  کـه، از خلـق بگریزنـد ودر  احرتاز کنید، تا فالح ابدونجات سرمد بیابید وشرط صوفیان
ب األسباب توکـل کننـد و از شـواغل کـه شـاغل ت گریزند و ترک اکتساب کنندو به مسبّحصن حصني حضرت عزّ
ک و تمسـّ ند و روز وشـب اوقـات بـه طاعـات و عبـادات معمـور دارنـدو دسـتِب نمایذکر حق تعاىل باشد، تجّن

رد و ایـن آیـت را ورد زبـان و وَ» عَبُـونَیَلْ ضِـهِمْفـی خَوْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرهُمْ«: بث در عروۀ وثقای این آیت زنند کهتشّ
  :جان سازند، بیت

ــــــه باطِـــــــلٌ  اَال کُـــــــّل شَـــــــیءٍ ماخَلَااللـّ
 یـب اسـت و هـوسدرگه خلق همـه زرق و فر

 

ـــــــــلٌ ـــــــــةَ زایی ـــــــــیم المُحالَ ـــــــــلُّ نَع  وَکُ
ـــس ـــان دارد و ب ـــد جه ـــاه خداون ـــار، درگ  ک

  

و بـه برکـت آن بـه کمـال اعمـال و منصـب احـوال  .چون بدین شرایط قیام نمایند، هـم مجاهـد باشـندوهم مـرابط
  .برسند، انشاءالله تعاىل همگنان را ثباتی و استقامتی در راه سلوک ببخشد

  
  هدربیان آنکه جمعیت ساکنان خانقاهات مشابهت دارند به اهل صفّ: مباب چهارده

کنـد بـا رسـول حق تعاىل خطاب مـی» مَ فِیهِتَقُّو مٍ اَحَقُّ اَنْاوّلِ یَوْ جِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقوی مِنْلَمَسْ«: قالَ اللّهُ تعاىل
اشند، سزاوار آن باشد که تو در آن قیام کنی بـه او، بر امانت و دیانت نهاده ب نهادِ خود صلعم هر آن مسجد که بنیادِ

ق اسـت و نتیجـۀ گـزاردن آن طاعـت، سـعادت آسـمانی ت به چنني مسجدی متعلّرضای احدّی. تعبودیّ ادای حقِّ
که طهارت و نظافت  ،و نیز جمعی اصحاب و احباب در آن موضع جمعند .است و قواعد کامرانی در هر دو جهان

از صحابه رضوان اللـه علـیهم . اندت آمدهاین ذریعت و وسیلت، محبوب حضرت عزّ و به سبب. دارندمی دوست
آورید، تا بدان سبب منصـب محمـدت ومنقبـت کدام نظافت بود که شما در استعمال می: اجمعني سؤال کردند که

نی و افرمودمـ ما چون استنجا بکردمانی در پی آن آب نیـز کـار: ثنا یافتید از حضرت باری سبحانه و تعاىل؟ گفتند
و هر قومی موضعی اختیـار کردنـد  .در طهارت ظاهر و باطن سعی بلیغ نمایند نیز از آداب صوفیان است که ایشان

. تعلـق دارد در خانقـاه قیـام نماینـد تا هر آنچه به مراسـم خـدمت ایشـان .از بهر راحت و آسایش غربا و مسافران
به مدینه آمدی، اگر او را آشنایی بودی بـه خانـۀ او رفتـی و چون شخصی : کند کهطلحه رضی الله عنه روایت می
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تـا از رنـج راه برآسـودی ایـن طایفـه اختیـار  ،ه رفتی و آنجا معتکف شدیاگر  آشنایی نبودی به نزدیک اهل صفّ
بـه نزدیـک تامسـافران و غریبـان کـه در شـهرها رونـد و آشـنایی و قرابتـی ندارنـد،  ،خانقاه از بهر این سبب کردند

و  .نای سفر بیاسایند و شرط آن باشد که ظاهر و باطن با یکدیگر راست دارندان مقیم شوند، تا از رنج راه و عَایش
شـایبۀ ریـا و ت جمـع شـده باشـند، بـیو از سر صـداقت و مـودّ .از حقد و حسد و عداوت با یکدیگر پاک باشند

س مالک رضی الله نُاَ. ت راخورند متابعت سنّم و الوان طعام کنندو بر سفره نان شرط آنست که ترک تنعّ. فتکلّ
و اسـتدعای طعـام دیگـر  ،رسول صلی اللـه علیـه طعـام خـوردی و آنچـه حاضـر بـودی بخـوردی: گوید کهعنه می
و سالمت در وحدت  ،اد، عزلت اختیار کردند مخافت آفت رالحا و عبّبعضی از صُ: شیخ رحمة الله علیه . نکردی
  .دیدند

اده و ببایـد دانسـت وفور علم و شمول مقام و حال، اختیار صحبت و جمعیت کردند بر سر سـّجو طایفۀ دیگر، به 
اده پسـندیده و ترتیب دادن سـّج .ادۀ وی نشسنتاجازت وی نشاید برسر سّجبی. ادۀ صوفی گوشۀ او استسّج: که

د را م بهر نماز تهجّیه وسلّی الله علاز بهر رسول صلّ: کندعایشه رضی الله عنها روایت می. ت رااست متابعت سنّ
در خانقـاه پـريان و جوانـان حاضـر باشـند ودر آن جـا : شیخ گفت. حصري بگسرتانیدمی، تابر آن در شب  گزاردی

و گاهگـاهی راحتـی بـه  .تر، تادرحرکات و سـکنات مسـتقل رای خـود باشـندها به پريان اوىلخلوات باشد خلوت
تر، تـا مجـال هـوا و راحـت استعمال اعمال، و جوانان را جمعیت الیق کنند دررسانند و با او رفیقی مینفس می

نفس بر ایشان تنگ آید از بهر نظر جماعت و نفس ایشان ریاضت و مجاهدت و مکابدت کشـیدن عـادت کنـد و 
ب باشـند بـه آداب ب و مهذّو مؤدّ ،ت و صحبت آنست که آن جماعت در طاعت متابع شریعت باشندشرط جمعیّ

ت فرتتـی یـا و اگـر جوانـان را در جمعیـّ. قت و ایشان را هیچ شغل نباشد اال مشغوىل به حق تعـاىلشریعت و طری
و پـريان آن خلـوت بدیشـان ایثـار  .تر آن باشد که خلـوت اختیـار کننـدزیانی و نقصانی روی نماید در طاعت، اوىل

کس را باشد  می باید و خدمت آنکنند، تا در استدامت طاعت فرتت و کسالت راه بدیشان نزند و در خانقاه خاد
که قریب العهد باشد به رسیدن خانقاه و لذت طاعت وحالوت معاملت به حلق جان او نرسیده باشد تا به برکـت 

چه خدمت كردن، شعلة ارادت مشتعلرت گداند، كـه مريـد در بـدايت ذوق طاعـت حسن خدمت، ذوق طاعت نیافته 
او را نمـاز نوافـل فرماینـد،  ،و اگـردر مبـدأ ،جـان او نرسـیده باشـد باشد و نسیم ارج تالوت قـرآن بـه مشـامِنيافته 

و ببایـد  .مصـلحت وقـت را او را خـدمت فرماینـد. بطالت بر وی غالب شود و بطالت دل را سخت کندماللت و 
دانست که خدمت کردن نوعی است از جملۀ عمل، و راهی است از راههای بهشت، اگر صدقی دارد در خدمت، 

ت به مقـام ی طوّیت و صفابه حسن نیّ ،و اگر رشید باشد ،به سبب آن اوصاف پسندیده و اخالق حسنه کسب کند
تر آن باشد که راغب صـحبت ایشـان تی زیادتی ندارد با این طایفه، اوىلو هر آن کس که محّب .لحا برسدابرار و صُ

و باشـد کـه انکـاری ظـاهر کنـد و از آن  ،نباشد که از ایشان کارهای متنوع صادر شود که هر کـس آن را  نتوانـد کـرد
، آن باشد که به آداب شریعت وسريت اهل طریقـت، خویشـنت الک مجّدو طالب صادق و س .ت بیندت و معرّمضّر

آورد، تـا مسـتعد مواهـب دارد و در خدمت ایشان بـذل المجهـود و جهـد المقـل بجـای مـیب میرا مؤدب ومهذّ
ه و تابعیـان، معاونـت و مسـاعدت بـه همت وسـريت اهـل صـفّ: و بباید دانست که .انی و عطاهای یزدانی گرددرّب

ده است و ایثار کردن بر هم و این طایفه، بذل و ایثـار و مواسـات و احسـان بـا یکـدیگر، اختیـار کردنـد یکدیگر بو
از سـمت شـبهت و  ،متابعت اهل صفه را رضوان الله علیهم اجمعني و به واسـطۀ آن ذرایـع اکیـد و شـوافع حمیـد

ودر آن  ،و در این عالم ،دوصمت ریبت، محروس و محفوظ بماندند و به معارج ملکوت ومدارج جربوت برسیدن
  .عالَمنيَمُتّبعی آثارِهم یا رَبَّ الْ نا مِنْجعَلْاللّهم ا. و قبول به نظام یافتنداثری تمام  ،عالم
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  در بیان خصایص ساکنان خانقاه: باب پانزدهم
بـه  ،باشـند دت حنیفی است و اهاىل خانقـاه ممتـاز و متفـرّبنیاد خانقاه از زینت این ملّ: شیخ رضی الله عنه گفت

ت و جوامـع همّـ ،سبب استثبات قواعد و انتهاج مناهج حق و اختیارمـذاهب اخیـار و اجتنـاب از موافقـت اشـرار
ودر خـدمت طاعـت بـه قـدر اسـتطاعت اقبـال  .ونهمت بر نجات آخرت و رستگاری قیامت مصروف کرده باشند

صوفیان اهل سلف پاکبازان : و بباید دانست که. »تَدِههُدیهُمُ اقْاُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّهُ فَبِ«: اىلعقالَ اللّهُ ت. نموده
ران و آن ریاضات و مجاهدات کـه ایشـان بـر نفـس مبـارک خـود نهـاده باشـند مقـدور متـأخّ ،و جانگدازان بودند

حمل بر نقصان سريت پاکـان نتـوان  ،و اگر از بعضی از متأخران قصوری یا تقصريی در سلوک ظاهر شود .نباشد
  .مان محجوب شودتر بود که به سحاب وهم متوهّکه آفتاب جاللت حالت ایشان از آن متألىل کرد

ــــــ ــــــی االَٔفْْیوَلَ ــــــحُّ فِ ــــــیْسَ یَصِ  ءٌهــــــام شَ
 

 تــــــــــــاجَ النَّهــــــــــــارُ اِىل دَلیــــــــــــلِاِذا احْ
  

بـا و از آثـار عطاهـای حـق تعـاىل  ،و این قدر اسم که بمانده است در این زمان، از برکت اثر جمعیت ایشان است
تا بـو کـه، قـومی بـه متابعـت ایشـان و دوسـتی نمـودن بـا ایشـان،  ،مندرس نشود ی رسوم ایشاناین طایفه، تا به کلّ

و شرط آنست که اهل خانقـاه بـه ظـاهر و بـاطن جمـع . »اَحَبَّ ءُ مَعَ مَنْمَرْاَلْ«: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم. نجات یابند
ر معاوت و ایثار و بخشش و اختیار نهند بـه غـایتی کـه اعـدای دیـن و ت بو اساس کار الفت و بنیاد جمعیّ ،باشند

یاطني، در آن نقبی و سوراخی نتوانند کرد، به غـري آن جماعـت کـه بـه صـورت مجمـوع باشـند و بـه دل اخوان الشّ
اری که ایشان جمعنـد، آن یعنی تو پند» شَتّی عاً وَ قُلُوبُهُمْجَمیْ سَبُهُمْتَحْ«: قالَ اللّهُ تعاىل. پراکنده و دشمن یکدیگر

منـونَ مُؤْاِنّمـا الْ«جمعیت به ظاهر است، اما به اندرون و دل، از یکدیگر دورنـد ومتفـرق، قـالَ رَسُـول اللـه صـلعم 
رسـول . »مُؤمِنُـونَالْ مِـنٌ اِشـتَکَیَ<ْتَکی مُمَـع وَاِذا اشْـتَکی جَسَدُهُ اَجْضائِهِ اِشْاَعْ وٌ مِنْتَکی عُضْکَرَجُلِ واحِدٍ اِذَا اشْ
ی گردانیده باشند  مؤمنان به حکم سوابق دوستی و لواحق اتحاد مشارع مصافات چنان مصفّ: خدا صلعم گفت که

اگر یکی از ایشان را رنجی یا مکروهی رسد،اثر آن به سرایت به دیگـری رسـد، همچنانکـه اعضـا کـه چـون یـک 
ت ن و اربـاب خانقـاه، آنسـت کـه در جمعیـّشرط صـوفیا. عضو در رنج باشد، اثر آن به همۀ اعضا و جوارح برسد

هم کوشند، سبب آنکـه  و در امداد سلوت و راحتِ، باطن سعی کنند، و قاعدۀ مصافات با یکدیگر محکم گردانند
ت و الفت ارواح اسـت، کـه حـق تعـاىل در انجمـن ازل، عقـد مواصـلت از پرتو اشعۀ شمع جمعیّ ،اثر این صحبت

تَ ضِ جَمیعاً ما اَلَّفْـتَ ما فِی االَرْفَقْلَواَنْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. ر حضرت رسالت نهادهت بمیان ایشان منعقد کرده و منّ
یعنی اگر تو که رسول برگزیدۀ مایی، خواستی که اصـحاب و احبـاب بـر بسـاط » نَهُموَلکِنَّ اللّهَ اَلَّفَ بَیْ نَ قُلُوبِهِمْبَیْ
واعی خالیق را بـه انـواع اصـطناع و اصـناف الطـاف محفـوظ نتوانستی و اگر به سبب این د ،حاد جمع کردیاّت

ازمنـابع  ،صـال دلهـای ایشـاندر ازل آزال نهـال اّت ،و لکن حق تعاىل، بـه وفـور رحمـت وشـمول عاطفـت .داشتی
ی و قواعـد نوبنـای ایـن مـواالت بـر اسـاس روحـا .جمعیت و الفت سرياب کرد ودر زمـني تمکـني مسـتحکم کـرد

پـس ایـن طایفـه . و به مقراض انقراض و انفصال بریده نشود ،ه هیچ حال، اختالل نپذیردتا ب .انی نهادرحمت رّب
و هرچه اسباب  ،ت شدندو به صورت نیز طالب جمعیّ ،به بصريت دل و معاینۀ روح، آن اجتماع و ائتالف بدیدند

الیَـزالُ : مُ رَحمةاللّـه عَلیـهیْـقالَ رُوَ. تا بر صفای اصلی و فطرت اوىل بمانند. به کلی از خود دفع کردند ،تفرقه بود
و احـوال ایشـان شـامل . یعنی عقد این طایفه همیشـه متناسـق باشـد. طَلَحُوا هَلَکوارِما تَنافَروُا فَاِذا اصْالصُّوفیَةُ بخَیْ

و  و هرگـاه کـه در تأسـیس مبـانی صـلح، جـّد .ش نکننـدت تعـیّنتا با یکدیگر بر حسب مداه ،خريات باشد، مادام
و عُمَـر  در معرض تلف افتند و ،د و پراکنده بماندو آن عقد منظوم مبّد. ها بدیشان راه یابدخلل ،ل کننداجتهاد بذ

رحمت خای تعاىل بر آن شخص باد کـه راه مـن نمایـد بـه عیـوب مـن، و در : خطاب رضی الله عنه گفته است که
اگـر مـن : اجمعني حاضر بودند، گفتروزگار خالفت خود، در وقتی که اکثر مهاجرین و انصار رضوان الله علیهم 
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و  .دارم و طریق عزایم نسرپم، شما با من چگونه باشید؟ قـوم جملـه خـاموش بودنـد در بعضی امور رخصتی جایز
در  میـان پسـر سـعد حاضـر بـود . ر کـردسه نوبت این سخن مکرّ. ر رضی الله عنه هیچ سخن نگفتندمَدر جواب عُ

ای عمر، اگر از جادۀ شرع و احکام عزایم میلی کنی در امور شریعت . قَدحمَ الْمناکَ تَقویقَوَّ: رضی الله عنه گفت
و اندازندگان صـائب بـه  ،و راه صواب آریم که تريی که کژ شده باشد ،و انحرافی نمایی، ترا چنان با طریقۀ واضح

حسـني کـرد و بـر ایـن سـخن از وی بپسـندید و ت–عمر رضی الله عنـه . ت و شمول مکنت آنرا راست کنندوفور قّو
اگر چنان باشد، کـه از آن جمـع کـه در خانقـاه مقـیم باشـند، : شیخ رحمة الله علیه گفت. کمال کفایت اوثنا گفت

یکی از میان ، منازعتی و خصومتی کند با یکی، باید که ازمیانۀ هر دو، یکی به نرمی و خوش خوئی پیدا آید، اگر 
مادۀ شره  ،که هر آن وقت که، دل مقابل نفس آید ،و به دل مقابل آید ی نکندبا وی ظلم کرده باشد  که مظلوم تعدّ

د ها و شـبهات از آن تولـّقو هرگاه که نفس در مقابلۀ نفس آید، بس تفرّ ،و بدخوئی وفظاظت به کلی منقطع شود
بـا شـما عـداوت و دشـمنی  یعنی اگـر کسـی. »سَنبِالَّتی هِیَ اَحْ فَعْاِدْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. و از آن فسادها خیزد ،کند

ت اسـت و گـل و به محاسن اخالق که عنوان نامـۀ فتـّو ،کند، شما در مقابلۀ آن، به مسامحت و مساهلت پیش آیی
وبدین خالل گزیده و افعال  .تا از وخامت عاقبت مصون و محروس بمانی ،خود را آراسته گردانی ،تبوستان مروّ

انـدرون اسـت قیـام نتواننـد نمـود، جـز صـابران و صـادقان و طالبـان پسندیده، که نتیجۀ صـفا و روشـنائیی وفـای 
خود به یمن صفا و پرتو نور روح و اشاعت شفقت بـر بنـدگان مسـتوعب گردانیـده  ،وعاشقان که صفحات روزگار

ت به مزید عاطفت شرف اختصاص حاصل کـرده و شـرط و از حضرت عزّ، و بر حقایق اشیاء مطلع باشند ،باشند
در میان جمع خانقاه از این شیوه چیزی پیدا شود، شیخ با خادم خانقاه که موصوف باشد به اخالق آنست که اگر 

چـرا ایـن : ی و مبدأ کننـده گوینـدایشان هر دو حاضر کنند، و با ایشان در خطاب عتاب کنند، اول به متعدّ ،حمیده
ادبـی آغـاز کـرد؟ و او با تـو ایـن بـی از تو چه بدخوئی ظاهر شده بود، تا: دلريی کردی؟ و با آن شخص دیگر  که

ق ی و حیف ظاهر کرد، چرا به سکونت نفس و طمأنینت دل، مقابل او نیامدی؟ و از بهر چه تخلـّچون او این تعدّ
حسن فراست وصدق کیاسـت، شـرایط  به عادات کرام، که فهرست سعادات است نکردی؟ بدین نسق و ترتیب به

عـال فرسـتند، تـا بـه قـدم اسـتغفار النّ نـت، جـافی بـه صـّفد از وضـوح بیّنصیحت و دقایق تربیت بجای آرند، بعـ
و چون بایستد، به باطن رجوع کند . این حرکت از سر نادانی و جهل مفرط بود: و گوید ،بایستدو به عذر پیش آید

ت ت است، و این بازخواست، از غایت نیاز و نزاهت اندرون نصب العني کند که حاضر حضرت عزّبا حضرت عزّ
  :و ورد زبان استغفارش این باشد بیت. کنندمنهیان غیب از وی می

ــــود ــــان خــــواهم ب  گــــوئی ز کســــان آن جه
ــــد ــــه رس ــــا خواج ــــای ب ــــز پ ــــدوی گری  هن

 

ـــــود ـــــرزه دوان کـــــاروان خـــــواهم ب ـــــا ه  ی
ــود ــان خــواهم ب ــود، مــن آن چن  حــالش چــه ب

  

رحمـة اللـه علیـه سـماع دارم کـه از شـیخ ومقتـدای خـود ضـیاءالدین ابوالنَّجیـب : شیخ رحمة الله علیـه گفـت کـه
م اصـحاب، آن کـس را کـه مبـدأ ایـذاء چون میان یکی از شما وحشتی افتد، باید که مقدّ: گفت کهاصحاب را می

بیـنم، بـه ظـاهر مـن انـدرون خـود صـافی نمـی: اگـر گویـد. به قدم عذر بایست: کرده باشد، اشارت کند وی را که
ی منـدفع برخیز که به برکت قیام، حـق تعـاىل صـفا ببخشـد و وحشـت بـه کلـّ :اعتباری نیست، باید که او را گوید که

کـه نخواهنـد کـه  ،ه ایـن طایفـه راسـتو این ماجرا کردن و اندرون را از بغض و حقد پاک گردانیدن، خاصـّ ،شود
کـه حاضران بایـد  ،و چون جافی عذر کند،ر و تاریک باشدو تفرقۀ منازعت، مکدّ کدورت اندرون ایشان به ظلمتِ

بـر یکـدیگر رحمـت وشـفقت : یعنـی» لَکُمْحَمُوا تُرحَمُوا وَاغفِـرُوا یَغفِـرْاِرْ«: و در خرب است که .عذر او قبول کنند
عبدالله عمر رضی . ت استم اصحاب بوسه نهادن سنّو بعد از استغفار، دست مقدّ. تا بر شما رحمت کنند  ،کنید

ای جماعتی از آن مردمان، به گوشه. م به غزائی رفته بودلیه و سلّکند که رسول خدا صلی الله عالله عنه روایت می
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 ،و من در میان ایشان بودم، در این فکرت بودیم که مخرج ما چگونه تواند بود. مصاف به یکسو شدند رفتند و از
 ایم، پس صواب آن دیدیم که چون بـه مدینـه رسـیم،ایم و در غضب و سخط حق تعاىل آمدهو از مصاف بگریخته

ت بـر ایـن نیـّ. الم عرض کنیم، تا که ببینیم، راه توبت گشوده است، یا بسـتهتوبت کنیم و خود را بر رسول علیه السّ
. گریزنـدگان از مصـاف: چـه قومیـد شـما؟ گفتـیم: الم رفتیم، گفتپیش از نماز بامداد، به نزدیک رسول علیه السّ

یمت نهـد و پـس رجـوع کنـد، مـن عـذر خـواه شـمایم در ار آن باشد که روی به هزو عکّ ،ارانیدشما عکّ: گفت که
رسـالت بـه مـا رسـید،  ت در استخالص شما و جملۀ مسلمانان، چون این مثال بشـارت از دار الملـکِضرت عزّحَ

فا و نزدیک وی رفتیم و دست مبارکش بوسه دادیـم و ایـن خـرب دلیـل اسـت بـر آنکـه جـایز باشـد کـه اخـوان الصّـ
و اگـر شخصـی مقـدم باشـد بـر  .ا بوسه دهند و مریـد دسـت شـیخ را بوسـه نهـداصحاب یکدل، دست یکدیگر ر

منع کنـد و نگـذارد کـه دسـت وی را  ری در نفس بیند، شاید کهری و تجّبدست اگر تکبّ اصحاب، دروقت بوسیدنِ
تا به  ،ريندبوسه دهند و از آداب این طایفه یکی آنست که چون از سفر بازآیند یا بعد از استغفار، یکدیگر را کنار گ

. ت اسـتاز سر گناه برخاسنت و جرم وی را عفو کردن، سـّن. و در وقت عذر، عذر خواهند، ی وحشت زایل شودکلّ
و حاضران عذر او قبول نکنند، ارتکاب گناهی عظـیم  ،هر آنکس که عذر کند: الم فرموده است کهرسول علیه السّ
و بعد از عذر و استغفار، غرامت حاضـر کـردن  .محروم مانندو از آب زالل و نوالۀ نوال حوض کوثر،  .کرده باشند

یا رَسُولَ اللّه ظنِّ  چنانست که توبت : کعب مالک رضی الله عنه با رسول صلی الله علیه و سلم گفت. ت استسنّ
یـه رسـول عل. ام، نقـل کـنمو از آن موضع که آنجـا گنـاه کـرده ،من قبول نباشد، تا آنگاه که، از جمۀ مال خروج کنم

مطالبـت  ،اگر از سر دودانگ مال برخیـزی، و در راه حضـرت عـزت صـرف کنی،تـرا کفایـت باشـد: الم گفتالسّ
غرامت از این جهت است و نیز بدان سبب که چون، اندرون صفا یافته باشد او را هیچ  نمانده بود به دنیا، و این 

وشـرط  .چه نظر بر استقرار نتـایج آن دارنـد یق،میان جملۀ خالد وممتازند ازکار، فن این طایفه است و بدان متفرّ
آنکس که در خانقاه سـاکن باشـد، اگـر روزگـار بـه طاعـات و عبـادات بـه سـر توانـد بـرد، شـاید کـه از : آنست که

محصول موقوفات خانقاه چیزی تناول کند به سبب طعام و لباس، اما گر به کاهلی و بطالت مشـغول باشـد، جـایز 
شاید که به کسب مشغول شود تا از بطالت و کسالت نجات  ،و اگر کسب داند .یزی بدو دادننباشد ازمال خانقاه چ

از بهر آنکه، مال خانقاه، بر شخصی حالل باشد، که او را هیچ شغلی نباشد در دنیا اال عبادت حق تعاىل، و . یابد
ر خـدمت فـارغ القلـب باشـد و تـا د ،خادم خانقاه چون به شرط خدمت کند، از مال خانقاه او رانصیبی باید داد

و خـدمت کـردن ایـن  .سستی وتهاون نکنددر خدمت کردن، و مشغوالن به حق تعاىل و در یوزه همـني حکـم دارد
مدتی درخانقاهِ جُنَید رحمة الله : گویدعمروزجاجی قدس اللهُ روُحهَ می. ی و پسندیده استطایفه، به غایت مرضّ

روزگار در معاملت بـا حـق تعـاىل بـه سـر . بودماصناف طاعات مشغول می علیه معتکف بودم و به انواع اذکار و
و هـیچ تحسـني نکـرده یـک روز، جنیـد بـا جمـع  ،س اللـه روحـه بـامن سـخن نگفـتت، جنید قّدبردم در  مّدمی

جی یا عـزم زیـارتی، جامـه بـريون کـردم و چابـک بازایسـتادم و اصحاب از خانقاه بريون رفته بودند، به سبب تفرّ
نید رحمةالله علیه برسید، آن خدمت از من بپسـندید چون، جُ. و آب بزدم، چنانکه رسم باشد .قاه پاک بروفتمخان

مثمر نجات و منیل درجات خواهـد بـود در  و مرا بنواخت و آن خدمت را تحصني کرد سه بار از بهر آنکه خدمت
ی تمـام ا صاحب ذوقی که او را حظّالّت صادق بدان مقرون باشد ودر ترک خدمت معذور نباشد، عقبی، چون نیّ
و ادای شـکر نعمـت . وقلب وقالب، تسلیم اوامر شـریعت و طریقـت آمـده بـود و به ظاهر وباطن .باشد درمعاملت
رَالنِّعَم سُـلِبَها، هـر آنکـس کـه قـدر الیَعـرِفُ قَـدْ مَنْ: قال السِّریَّ رحمة الله علیه. کفایت بتواند گزارد فراغ و نعمتِ
و  .ی آن نعمـت از وی بازسـتانند، ودر حجـاب کفـران بمانـدتـا بـه کلـّ ،سد، از زیادتی آن محروم مانـدنعمت نشنا

آن ضایع نکنند، تا احوال ایشـان   در هـر دو عـالم منتشـر  اصحاب خانقاه باید که، حرمت وقت نگاه دارند و حقّ
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قیـاءَ عِمُـوا طَعـامَکُمُ االَتْاَطْ«: ه عَلیه وَسَلّمقالَ رَسُولُ صَلّی اللّ. گردد، و خدمت کردن ایشان بر همگنان واجب آید
تـا نظـم عقـد کـامرانی کـه عنـوان . و عطا به مؤمنان دهیـد ،طعام، به خورد متقیان دهید» نَمُؤمِنیْوَأوُلُو مَعروفِکُمُ الْ

  .دَهصحیفۀ شادمانی هر دو جهانی است، میسر شود، انشاءاللّهُ تعاىل وَحْ
  

  ختالف مشایخ، در سفر و اقامتدر بیان ا: باب شانزدهم
بعضـی آننـد کـه، در بـدایت سـفر اختیـار . احوال ایشان در سفر و اقامت مختلف اسـت: شیخ رحمةالله علیه گفت

و بعضـی آننـد کـه، . انـدانـد وسـفر نکـردهو بعضی آنند که، اقامت اختیار کرده.  اندو در نهایت مقیم شده ،اندکرده
و ما شرح ایشان روشن و مربهن بیان کنیم، تـا .انداند و ساکن نشدهموضع وطن نکردهاند و در هیچ دایم سفر کرده

آن قـوم . انشاء اللـه تعـاىل. مستفیدان و طالبان بدانند که مقصود هر یک از این بزرگان و مجتهدان چه بوده است
ل آنکـه طالـب اوّ: وده اسـتاند، مقصود ایشان از بهر چند معنـی بـاند، و در نهایت مقیم شدهکه بدایت سفر کرده

نيَ مَ وَلَـوْعِلْـلُبُـوا الْاُطْ«: الم بر آن تحریض فرمود کهاند، و رسول علیه السّعلم بوده و یکـی از مشـایخ گفتـه » بِالصـِّ
ای بیـاموزد تـا دلیـل او باشـد بـر راه راسـت و صـراط اگر کسی از شـام بـه یمـن رود، از بهـر آنکـه کلمـه: است که

و جـابربن عبداللهرحمةاللـه ، وروزگار ضـایع نگردانیـده بـود ،غنیمتی تمام حاصل کرده باشد ،مستقیم، در آن سفر
کنـد از علیه از مدینه به مصر رفت به مدت یک ماه، از بهر حدیثی که عبداللـه انـیس رحمةاللـه علیـه روایـت مـی

تِـهِ فـی طَلَـبِ بَیْ خَـرَجَ مِـنْ مَـنْ«: الم گفـترسول علیـه السّـ: ی الله علیه و سلم و آن حدیث آن است کهرسول صلّ
یعنی هر آنکس که، از خانه بريون رودبه سبب طلـب علـم، او در راه خـدای » جِعَل اللّهِ حَتّی یَرْفَهُوَ فی سَبِیْ. مِعِلْالْ

از رسول صلی الله علیـه و سـلم شـنیدم کـه، هـر : تعاىل است تا آنگه که به خانه آید و عایشه رضی الله عنها گفت
  .ه به سبب طلب علم راهی سرپد، حق تعاىل راه بهشت بدو آسان کندکسی ک

ها یابـد، و مقصود دوم از سفر آنست که به صحبت مشایخ و برادران و صادقان رسد و از مشاهدۀ ایشان بسی نفع
س که نظر او سـودمند و یعنی هر آنک» ظُهُفَعُکَ لَفْظُهُ، الیَنْفَعُکَ لَحْمَن الیَنْ«: اندو گفته. همچنانکه از لفظ ایشان

 ،کنـداین سخن، دو معنـی احتمـال مـی: شیخ رحمة الله علیه گفت. نافع نباشد، لفظ او هیچ سودی نتواند رسانید
فعل سخن گوید نه به زبـان قـول، چـون  و شیخ صاحب حال، به زبانِ ،ل آنکه مرد صادق و سالک ناسکوجه اوّ

شیخ کامل و حرکـات و سـکنات او نظـر کنـد، وی را انتبـاهی  مرید صادق به نظر صائب و فکرت ثاقب به احوال
چه روشنائی سـخن بـه . ای حاصل نتواند کردو آنکس که افعالش موافق  نباشد، مرید از او فایده .تمام ظاهر شود

م ت و وجـه دوّعبودیـّ بـه واجبـی حـقّ قدر روشنائی دل تواند بود، وروشنائی دل، به قدر استقامت و قیـام نمـودنِ
اند تریاقی است نـافع، و گل بوستان حقیقت ،تاصان بحار تمکني که نجوم سماء معرفَه نظر علمای دین، و غّوآنک
و مـوارد . یـت در مریـد صـادق پیـدا کنـدغفلت بکند و به قـوت بصـريت، کمـال اسـتعداد و اهلّ تِدفع زهر علّ که

ا احوال، به نوالۀ نوال شرح و بیان او را مهنـّو موائد مقامات و . ی گرداندد مصفّاو، از شوایب تردّ عزیمت سلوکِ
تـر، در طلـب آن آیـد و روز ی هرچه تمـامسالک به جّد. تا هر آنچه مثمر سعادت قصوی بود بدو روی نماید. کند

  :، فریاد برآورند بیتچون این همه سعادات از پرتو نظر آن سادات، بینندِ. یابدبروز فتوحات غیبی در اندرون می
 ظـــری او، بـــه مـــن ســـوخته دلکـــرد روزی ن

 به دو جو، بر من اگر هـر دو جهـان گـم گـردد
 

 امام، جملــــه از آن یافتــــههرچــــه مــــن یافتــــه
ـــه ـــرا یافت ـــهچـــون ت ـــان یافت ـــر دو جه  امام، ه

  

-اگر منکری انکار کند که، این حال مستحیل است، که به یک نظر مرید صادق را از ایـن مقـام اعلـی حاصـل مـی
  .این انکار، بر قدرت حق تعاىل است: گوئیمما در جواب او . شود

تی نهاده اسـت کـه چـون بـه شخصـی نظـر از بهر آنکه خدای تعاىل، به قدرت کامل خود، در بعضی افاعی خاصیّ
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اندازه، در نظر دوستی از دوستان کند، چه عجب اگر حق تعاىل حیاتی تازه و زندگی بیکند، او را هالک میمی
  :بیت. کت نظر او از مردگی غفلت نجات یابند و به درجات حیات طیبه برسندتا به بر ،خود تعبیه کند

 یـــک نظـــر از دوســـت و صـــدهزار ســـعادت
 

ـــــ ـــــترمنتظ ـــــه وق ـــــا ک ـــــد م ت ـــــر آی  آن نظ
  

. کـردجیب نورالله قربه در مسجد خیف به منـی، طـواف مـیین ابوالنّشیخ ما ضیاء الدّ: شیخ رحمة الله علیه گفت
انی بـر خدای تعاىل را بندگانند محبوب مراد، که آثار فـیض فضـل ربّـ: ت است؟ گفتشیخنا، این چه حال: گفتند

ایشـان ملحـوظ شـود سـعادتی بیابـد، کـه  به نظر مبـارکِ ،چهرۀ احوال ایشان واضح و الیح است و چون شخصی
 رفتیباشد که بدین نظر، مـوهبتی  و عـا ،کنمباالی آن هیچ سعادت نباشد، در این طواف این شخص را طلب می

در بـدایت کـه سـالک ازچیزهـائی کـه الفـت دارد و نفـس : مقصود سوم از سفر آنست. عمیم از باری تعاىل بیابم
راق دوستان و اهـل و فِ و شربت تلخِ ،بدان میل دارد، از معلومات و معهودات و اسباب و قماشات از آن قطع کند

و فـردای قیامـت ازتبعـت نـدامت و  .سـت بیابـدتا ثمـرۀ اسرتشـاد کـه نجـح اغـراض و امـانی ا. فرزندان نوش کند
ای بمريد در هر که در بقعه: ابواب عواطف و عوارف بر او گشوده آید و در خرب است که ،و دم بدم ،پشیمانی برهد

 .تا آنجا که اثر قدم او رسیده باشد، از زمني بهشت گريند و بدو تسـلیم کننـد ،غربت، از آنجا که مولد و منشأ او بود
و همـان ثـواب کـه شـهیدان را دهنـد  ،بـدو گـواهی دهـد ،ر بقعه که ذاکـر حـق تعـاىل بـوده باشـد، آن بقعـهو در ه
تـا آن آدابـی و : مقصـود چهـارم از سـفر آنسـت. »ماتَ غَریباً مـاتَ شَـهیداً مَنْ«: المُالسّ یهِلَقالَ النّبی عَ. بدودهند

نفس از الواث دعاوی و رعونات طبیعی پاک شـود و  ،ی است به اظهار پیوندداخالقی که دل و جان، بدان متحلّ
و . القِفُرُعَنِ االَخْـلِاَنَـهُ یَسْـ: از بهـر ایـن سـفر خواننـد ،سـفر: انـدو گفتـه .که درحضر این حال مشکل دست دهد

ت نفوس، از رنج سفر و سختی راه نرم شود و به مقاسات کأسات شربتهای بدگوار، و قطـع کـردن مسـافات بـا نیـّ
قام بتواند یافت که اهل خلوات به کثرت نوافل و اوراد و طاعـات و عبـادات و سـفر، دبـاغ نفـس همان م صادق

ی از وی زایل شود  و نفس نفیس او، مسـتجمع محاسـن اخـالق، ودل است سالک را، تا یبوست و عفونت به کلّ
  :قطعه. ن کندشود، به زبان بیان، فغا ت خاصّقلب او منزل محّباو مستوعب فضایل شود، و حَبَّةُ الْ

 گــر تــن اســت، بجــز خســتۀ بــالی تــو نیســتا
ــــه قــــدم، ذره ــــا ب ــــمای نمــــیز فــــرق ت  دان

 ام خرابــــۀ دلز نقــــش نفــــس، تهــــی کــــرده
ــــی ــــريت گفت ــــرا ز غ ــــر: م ــــار بِبُ ــــري ی  ز غ

 اگر کسی است که قـارون گنجهـای غـم اسـت
ــــرا ــــان م ــــته ج ــــواز خس ــــائی بن ــــه مرحب  ب
 ز راهـــش ای دل رنجـــور، پـــای بـــاز مکـــش

ـــیز درد دل، ســـر ح ـــه آســـتان م  زنســـرت ب
 

ــت ــو نیس ــتۀ والی ت ــز بس ــت، بج ــر دل اس  وگ
 که آن از آنِ تو ای دوست، یا بـرای تـو نیسـت
 وىل چــه ســود کــه درخــورد کربیــای تــو نیســت

 نیســتجــان و دل بــربم، گــر در آن رضــای توز 
 به زیر گنبـد گـردون، جـز ایـن گـدای تـو نیسـت
 که هیچ مرهمـی او را چـو مرحبـای تـو نیسـت

ــه پــای تــو نیســت اگرچــه دانــم ــه ب  کــاین بادی
ــفّۀ دارالجــالل جــای تــو نیســت  کــه صــدر صُ

  

هـا و غرایـب و عجایـب زمـني ،مقصود پنجم از سفر، دیدن آثار و عربتها است، و تفکر کـردن در صـنع حـق تعـاىل
. ایـبو مشاهد بزرگان و  بسی فایده حاصل کنـد از مطالعـۀ ایـن عج ،ها و دریاها، و کوهها ومزارات مشایخبیابان

و نظر از ملبوسـات  ،تا نفس مرتاض شود و به عجز و تواضع و خمول راضی شود: مقصود ششم از سفر آنست که
گريد و باید که نظر از قبـول خلـق ت میند، دل و جان قّوکو چندانکه نظر از صورت بمی اف ،و مطعومات بیفکند

کـه انـدکی  ،بـا ایشـان حـذر کنـد ه ازمجالسـتِباید کـ ،و اگر جمعی به ارادت در صحبت او رغبت نمایند ،بیفکند
که از این ورطۀ هولناک با خطر برهـد  ،و صادقی صدیق باید ،باشد که زهر قبول خلق در نفوس ایشان کارگر نیاید

ه فریفتـه شـوند و نفـس و شـیطان بـه قبـول عامـّ کـه ،و اگر نه اکثر مسافران آن باشند ،ه مغرور نشودو به قبول عامّ
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گـريد تـا ت میکند بر صحبت تا مایل شوند به مجالست و مخالطت ایشان، و این تسویل قّوض میایشان را تحری
شـیخ . و از اخالص دور باشد. آنگه که ایشان را محتاج زرق و تلبیس کند و در هر عمل که شروع کند، به ریا کند

، راه بـر تـو ه شیطان از طریق شـرّبه مقامی رسیدی ک: گفتاز بزرگی شنیدم که، مرید را می: رحمة الله علیه گفت
و ، دام خواننـدقْـتا از طریق خريات، ترا وسوسه نکند و صوفیان آن را، مَزَلَّةُ االَٔ .نتواند زد، ولیکن خود را نگاهدار

و بسـی فوایـد و خصـایص  .ت سـفر اسـتو تفرید و تجرید از خاصـیّ .بسیار کس در این مقام از راه بیفتاده باشند
تُکُم فَوَهَـبَ لِـی رَبّـی حُکمـاً و لَمّا خِفْـ کُمْتُ مِنْفَفَرَرْ«: مُوسی قالَ اللّهُ تَعاىل حِکایَةً عَنْ. کردندر سفر  درج است

هـا و فتوحـات غیبـی، حـق نی و حکمـتچون سالک در سفر به مقاصد رسد، از علـوم لـّد» سَلِنيَمُرْجَعَلَنی مِنَ الْ
و از آفـات ومخافـات . لقـی انبـوه و جمـاعتی بسـیار بـدو راه یابنـدتعاىل او را به مقام و منشأ اصلی فرستد، تـا خ

انـد و درنهایـت سـفر ا آن جماعت که، در بـدایت مقـیم شـدهامّ .و به درجات اَسنی و مقامات اعلی برسند. برهند
و بـه قـوت انفـاس مشـایخ و  .قـومی باشـند کـه حـق تعـاىل، در صـحبت بدیشـان کرامـت کـرده باشـد ،اختیار کرده
اگـر : شبلی رحمة الله علیه مریدی را گفـت کـه. و به ذروۀ وحدت پیوسته .ان از وهدۀ شبهت برسته باشندبزرگوار

 جمعه تا به جمعه،غري حق تعاىل بر خاطر تو بگذرد، صحبت من بر تو حرام است، پـس هـر آن کـس کـه مستسـعد
و به نور  .یدحاصل توان کردشود به صحبت صاحب دولتی، بر او حرام باشد سفر کردن در چنني صحبتی، بس فوا

باشد در سلوک،  مرید آنگه مجّد: صحبت او، مرید از ظلمات کدورات خالص تواند یافت، چه بزرگی گفته است
بـه صـحبت چنـني  و ایـن حـال دسـت ندهـد، االّ .که مَلِک دست چپ، بیست سال هیچ گناه صغایر بر او ننوسـید

-ع بود و به مغناطیس صحبت، ایشان را جـذب مـیاهل صدق مطلّ ی که به نور فراست و حال خود بر اندرونِمربّ
 ،هـر آن شخصـی کـه: رسـول صـلعم فرمـود کـه ،کنـد کـهابوهریره روایت می. آوردند و ایشان را به راه راست میک

صـالح خوانـد، چنـدان مـزد کـه بـه همـۀ متابعـان او  راه مردمان را با راه راست آورد و ایشان را به طریق فـالح و
 .و جمعـی را گمـراه کنـد ،رسید، او را حاصل شود به برکت ارشاد و دواعی سِداد، و اگر کسی گمراه باشد خواهد

کننـد و تـرک اآن جماعت که اقامت اختیار میامّ. مثل آن بدو رسد چندان بزه واثم که آن جماعت را خواهد بود،
ب پروراند و به جذبـۀ عنایـت ایشـان را مقـرّکه حق تعاىل ایشان را به لبان احسان می ،کنند جمعی باشندسفر می
امثال ایشان، مستغنی باشند از سفر کردن، از بهر آنکه به پرتو انـوار . و ایشان را به صحبت صادقان رسانیده .کرده

نصیحت اکثر مشایخ با : و یکی ازمشایخ به مریدی گفت که .ات باشدصفای دل، جملۀ مغیبات پیش ایشان، معینّ
-و من تـرا مـی .و مصنوعات مبدع لم یزل بینید ،چشم برگشاییدو آثار صنایع و عربتهای مخرتع: مریدان آنست که

سـماع دارم از : شـیخ رحمةاللـه علیـه گفـت. مصـنوعات مشـاهده کـن فرمایم که چشم برهم نه و عربتها و آثار کـّل
زانوهـای ایشـان  ،نای ایشـانانند، کـه طـور سـیخدای تعـاىل را بندگاننـد کـه خاصـّ: بعضی ابرار و صلحا، که گفتند

واسـطۀ حجـاب بـه درمحل قرب راه یابندو با دوست حقیقی در مناجات آیند بی ،که چون سر بر زانو نهند ،است
  :م باشندزبان حال مرتّن

ــــوددوشــــم ز اتّ  فــــاق شــــبی دســــت داده ب
 برنطــــع بیخــــودی نــــدبی بــــاختم چنانــــک
 عشــــق قــــدیم مطــــرب و آواز نالــــه ســــاز

ــــات کــــه محجــــوب  غريتســــت اســــرار کاین
ــده ــه بن ــود جمل  واربــل هرچــه هســت و بودوب

 

ـــود ـــزاده ب ـــان شـــب ن ـــه، چن ـــادر زمان  کـــز م
 عـــرش مجیـــد پـــیش شـــهم یـــک پیـــاده بـــود

 و از مهــــر بــــاده بــــود از بیخــــودی پیالــــه
ـــــزّ ـــــاب تع ـــــیش مننق ـــــوددر پ ـــــاده ب  ز گش

ـــــزّ ـــــه تع ـــــر درگ ـــــودب ـــــتاده ب ـــــن ایس  ز م
  

بسـطامی رحمةاللـه علیـه کـه بدانمقـدار کـه بخفـتم، قافلـه ون مصری رحمةالله علیـه پیغـام فرسـتاد بـه بایزیـد ذوالنّ
ذوالنـون . مرد آنست که همۀ شـب بخسـبد و بامـداد پـیش از قافلـه بـه منـزل رسـد: وی را جواب داد که. بگذشت
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سـفر : وبشر حافی رحمة الله علیه بسیار گفتی یاران جـوان را کـه. این مقامی است که احوال ما بدان نرسد: گفت
و بباید دانست که هر آن سـالک کـه . ر شودکه چون آب در موضعی مدتی باز ایستد، متغیّ. ها یابیدکنید تا راحت

و اخالق ذمیمه به اخالق حمیده  ،و به منزل آفات گذر کند ،اره قطع کندو مسافت نفس امّ ،در باطن خود سري کند
احتیاج به سفر که در سفر رنجهای بسـیار  ات واقف شده بود، او را چهو بر جملۀ جزئیات و کلیّ.  مبدل کرده باشد

بـل، فوایـد علـوم و . و از سفر فایدۀ عملی حاصـل نتـوان کـرد ،حادث شود که او را از بسی اعمال محروم گرداند
گفت، و ستایش محاسـن اخـالق در نزد عمر خطاب رضی الله عنه شخصی کسی را ثنا می. تجارت حاصل شود

او : پـس گفـت. نـه: ای؟ گفـتای تا بـر مکـارم اخـالق اوواقـف شـدهاو بوده در سفر رفیقِ: عمر گفت. کرداومی
اوقات خودمعمور دارد به  ،و هر سالک که در حضر .کنیرانشناسی و نه از سر خربت و تجربت این محمدت می

وقـت کـه در سـلوک او را «نو هـر آ .اذکار و انواع عبادات، حـق تعـاىل او رادر حمایـت عنایـت محفـوظ بـدارد
ای که مخصوص باشد به قرب حضرت و مطلع باشد بر اسرار سلوک و احـوال  اىل ظاهر شود حق تعاىل بندهاشک

سلوک است پیدا شده بود به برکت  و اگر فرتتی یا بستگیی که الزمۀ ذاتِ ،تا اشکال او حل کند ،حاضر او گرداند
صول شود و ابواب مزیـد موهبـت و تا اسباب دوام سلوکش، به لطف مرضات و نجح مسعات بو. نفس او برخیزد

  :فریاد برآورد که قطعه. ت بر او گشاده شودعطیّ
 دل ره گلــــــزار گشــــــادندای بلبــــــل بــــــی

ــــــتند ــــــن زاغ ببس ــــــبزه ده ــــــاغ ز س  در ب
ـــیدند ـــمه کش ـــن وس ـــروی چم ـــر اب ـــر ب  از اب
 از زیــــب چمــــن، رونــــق فرخــــار شکســــتند
 از دیـــــدن و بوئیـــــدن گـــــل بـــــر دل ابـــــرار

 آویـــزبگـــذار گـــل و اللـــه و در یـــار خـــود 
 هــر بنــد ز نایافــت کــه بــر پــای طلــب بــود

 

 در کــــار شــــو اکنــــون کــــه در کــــار گشــــادند
ــــادند ــــار گش ــــر منق ــــل را س ــــوطی گ ــــا ط  ت

ــــــ ــــــۀ عطّ ــــــاد ســــــحر کلب  ار گشــــــادندوز ب
ـــــادند ـــــار گش ـــــۀ تات ـــــمن، ناف ـــــوی س  وز ب
 درهـــــــای کتبخانـــــــۀ اســـــــرار گشـــــــادند
ـــــار گشـــــادند ـــــدار رخ ی  چـــــون درگـــــه دی
ــــــادند ــــــار گش ــــــود، بیکب ــــــت محم  از دول

  

و از جملـۀ ایشـان یکـی . انـدت حـال در آن دانسـتهصالح دل و صّح. اندن جماعت که دایم سفر اختیار کردها آامّ
ابراهیم خواص بود رحمةالله علیه و دایماً در سیاحت بودی، و در شهری که رفتی، بیش از چهل روز مقیم نشدی 

ت یـازده روز، در بادیـه مـّد: سـت کـه گفـتو هـم از وی منقـول ا .ل او نقصانی پـذیرداز خوف آنکه مبادا که توّک
بیابان اندکی قوت سازم، خضر را علیه السالم دیـدم  بماندم و هیچ چیز نیافتم که قوت سازم، قصد کردم که از گیاه

. من از وی دوری جستم، چون بدید که طالب صحبت وی نیستم، او نیز مراجعت کرد وبرفـت. که نزدیک من آمد
من ترسیدم که مبادا کـه نفـس مـن، بـدو اسـتعانتی : بزرگواری را رغبت ننمودی؟ گفتچنان  چرا صحبتِ: گفتند

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم . و این جماعت از بهر اخالص دین،از این بقعه بدان  انتقال کنند. کند و توکل من تباه شود
مَ نِ مَـریمَ یَـوْتَمِعُـونَ اِىل عیسـی بْـنَ بِـدینِهِم یَجْفَرّارُوْلْاَ: الَغُربَاء؟ قوَمَنِ الْ: لَقِیْ. غُرباءُاَحَبُّ شیءٍ اِلَی اللّهِ تعاىل اَلْ«
آنانکـه : فرمود! غربا کیستند؟ یا رسول الله: گفتند. ت، غربا باشندترن بندگان به حضرت عزّیعنی دوست »قِیامَةِالْ

شـان بـا عیسـی علیـه السـالم روز قیامت حشـر ای. به سبب دین و مسلمانی، از خالیق بگریزندوبه مواضع نقل کنند
. این احوال اختالف مشایخ است در سفر و اقامت. ت او مخصوص شوندو به شرف ومعیّ ،باشد و رفیق او باشند

تی صادق و سریرتی صـالح، عـزم سـفر کنـدو در سـفر باید که هر کس که قصد  کند، به نیّ: شیخ رحمةالله علیه گفت
داعی نفس بتواند کرد و آن را علم خـواطر خواننـدو آن را بـابی مفـرد  کردن،علمی تمام باید تا فرق  داعی حق و

ا در این باب اشارتی کنیم، تا مستفیدان از آن باخرب شوند انشاء الله مثل آنکه داعیـۀ سـفر امّ. است، شرح آن بیاید
اشـد کـه، از بهـر مثـل آنکـس ب. و وی را عازم سفر کندو پندارد که آن از الهامات غیبی است ،او را در حرکت آورد
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ج به صحرا و بوستان رود، و بدان خروج راحتی و آسایشی به مشام او رسد و در خود گشادگی بینـد، نزهت و تفرّ
اع، از نفـس اسـت بـه سـبب و خود ندانـد کـه آن اتسـّ .ت روح است وطیب دلبرد که آن گشایش از هزّ چنان ظّن

س به غرض خویش و هوای خود رسد تباعدی و دوریـی وصول او به اغراض و امانی خود، که هر آن وقت که نف
کنـد، مبتـدی د مـیو غضاضتی و تازگیی در نفـس پیـدا شـود و فـرح و نشـاط از آن تولـّ .میان او و دل ظاهر شود

ت، ت آن عـزّعنایت به مشـام روح او رسـیده اسـت و از هـزّ بیچاره پندارد که آن از نتیجۀ الطاف است که ازمهبّ
 .یده است و این گشایش از آنست و این ظن از شبهاتست که بر خاطر وی مستوىل گشته باشـداثری به نفس او رس

ق و مربهن است که آسایش و آرامش روح، آن وقت بـود د ناصواب که به فکر ثاقب راه داده و اگر نه، محقّو تزدّ
آنگـاه . بـر پشـت داردهمچون کسی که بار گـران . که ازمضیق هوای نفس نجات یابد و به فضای فراخ نوال رسد

به معاملت مشغول شـود  .ه به گوشۀ خود، رجوع کندچون آن درویش  متنزّ. آسایش یابد که آن بار از پشت بیفکند
که آن بريون آمدن او به صحرا حدیث نفـس بـود نـه الهـام  ،او را معلوم شود ،و به مصقلۀ ذکر، آینۀ دل روشن کند

اگر صرب کردی در خلوت و عزلت، بدانستی کـه آن حـدیث هـوای نفـس  و .درمان غیب و عني درد بود، نه راحتِ
 .و دل و جان به کمال صفا رسیدی .و نفس را در قید مجاهدت و حجر ذوبان بماندی .است، مخالفت آن کردی

  :ه نصیحت نفس کردی بیتو در مقام مشاهده بدین رباعیّ
 ای دل ز غبــــار جســــم اگــــر پــــاک شــــوی
  دعــــرش اســــت نشــــیمن تــــو شــــرمت نایــــ

 

ـــــالک شـــــوی ـــــر اف ـــــو روح مجـــــردی ب  ت
 کــــآیی و مقــــیم عرصــــۀ خــــاک شــــوی؟

  

و  ،هم بر این قیاس مسافر که قصد سفر کند، ترویحی بیابد و آن از وصول نفس باشد به مـراد، پـس زیـرک دوربـني
و چون عزم سفری در خاطر وی بگذرد،  .بدان ترویح مغررو نشود ،حاذق تیزبني، به حسن فراست، و کمال کیاست

این خاطر، از نمایش و تسویل شیطان اسـت و مکـر و کیـد نفـس و هـوی : ات و وفا پیش گريدو با خود گوید کهثب
از میان هر دو سـروی شـیطان  ،کندآفتاب که طلوع می: الم فرموده استو از بهر این قبیل، رسول علیه السّ .است
و فرح باشدو میلی دارد بـه مـزاح، و عـادت و از بهر این است که نفس، دروقت طلوع آفتاب با نشاط . آیدبر می

ا ارباب قلوب از بهر تنگی حوصلۀ مستمعان، و بر این اسرار واقف نباشد، الّ. ر است، متعذّطبیعت و شرح این سرّ
پس  فقري سالکواجب است که در مبادی حرکت، نماز استخارت بکند تا به برکت نماز، آنچـه . و اصحاب احوال

و طالب صادق نباید که ترک نماز استخارت کند که از تعلیم  وجه سالک مجّدید و به هیچصالح او باشد روی نما
کنـد از رسـول علیـه جـابربن عبداللـه رضـی اللـه عنـه روایـت مـی. رسول صلی الله علیه و سلم است مرصحابه را

ه یکـی از شـما قصـد هـر آنگـاه کـ: الم نماز استخارت به ما آموزانید همچنانکه سورتهای قرآن، پس فرمود کهالسّ
مِـکَ وَ رُکَ بِعِلْتخیْاَللّهُـمَّ اِنّـی اَسْـ«کاری کند، باید که دو رکعت نماز بکند، پس سالم باز دهد و این دعا بخواند 

بِ، اَللّهُمَ تَ عَلّامُ الغُیُوْنْلمُ وَاَدِرُ وَ تَعَلَمُ وَال اَعْدِرُ وَال اَقْعَظیم فَاِنَّکَ تَقْلِکَ الْأَلُکَ مِن فَضْرَتِکَ وَاَسْدِرُکَ بِقُدْاَستَقْ
ىل  هُ ىل ثُمَّ بـارِکْدِرْری فَاقْنی ومَعاشِی و مَعادِی وَ عاقِبَةِ اَمْراً لِی فی دِیْیدهُ خَیْرَ الَّذِی اُرْلَمُ اَّن هذا االَمْتَ تَعْکُنْ اِنْ
ثُ رَ حَیْـخَیْـلِـیَ الْ دِرْهُ عَنّـی وَاَقْـرِفْرِی فَاصْـعاقِبَـةِ اَمْـ و مَعـادِی وَنـی وَمَعاشِـی تَ تَعلَمُهُ شَـرّاً لِـی فـی دِیْکُنْ هِ، وَاِنْفِیْ

  .مَعنيوَالصَّلوةُ عَلی مُحمَّدٍ وآله اَجْ»کانَ
  

  در بیان آنچه محتاج باشند مسافران بدان از فرایض و نوافل: باب هفدهم
ک را بر سـبیل تّرب اامّ. اده استکتاب نه از بهر تبیان مسایل فقهی نه اگر چه وضع این: شیخ رحمةالله علیه گفت

اختصار از حکومات شرعی که اساس طریقت بدان است و سالک را از آن گزیر نیست در سـفر بیـان کنـیم فایـدۀ 
ق جوینـد و بـه ب و تخلـّمستفیدان را در انتهاج راه رشاد و سلوک مناهج سداد، امام و مقتـدا سـازند و بـدان تـأدّ

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


۴۶ 

م رواسـت ا تـیّمامّـ. م ومسح بر موزه و قصر و جمع نمـازمبدأ کنیم به تیمّ. دواسطۀ آن سعادت قصوی اکتساب کنن
ث و جنابت آن بود که به سبب آن غسل واجـب آیـد دَمسافر راو بیمار را، چون ایشان را جنابت رسیده باشد یا حَ

گه واجب باشد کـه م آنو تیمّ. ث آن بود که وضو باطل کنددَیا به مباشرت با اهل یا به سبب احتالم درخواب و حَ
و ضعف زیادت شود، یـا از تشـنگی  یا رنج. ترسد که اگر در استعمال آرد، هالک شودآب نیابد یا آب دارد و می

م کندو نماز کند و آن نمـاز را قضـا نبایـد کـرد بـر اصـح ترسد یا از بهر چهار پای قیمتی، روا باشد که تیمّرفیقان می
و مقدار طلـب چنـدان اسـت کـه بـه طلـب هیـزم رونـد .م، طلب آب کندمذهب و واجب است که پیش از تیمّ قولِ

و اگـر نمـاز  ،م بایـد کـرداگـر آب نیابـد تـیّم. ازمنزل تا آن جایگه، و چون وقت نماز درآید، آب را طلـب بایـد کـرد
ر میانـۀ مذهب، و اگـرد بگزارد و بعد از آن آب بیابد، آن نماز را قضا نباید کرد هرچند که وقت باقی باشد بر اصحّ

م آنست که وضو کند ونمـاز کنـد و پـیش از وقـت از بهـر فریضـه تـیّم ا مستحبّامّ. نماز آب یابد، نماز باطل نگردد
م و چـون از بهـر نافلـه تـیّم .م روا باشـدانوافل، چندانکه خواهد به یک تیمّامّ. م باید کردو هر فریضه را تیمّ .نکند

پـس . ماز درآیدو آب و خاک نیابد، نماز کند نگاهداشت حق وقت راو اگروقت ن.  کند فریضه بدان نتوان گزارد
بلکـه بـه عـوض . و هرگه که وضو نـدارد  نشـاید کـه قـرآن خوانـد .به آب یا به خاک رسد آن نماز را قضا باید کرد

آهـک ا به خاکی پاک که گرد به دست بازگريد و آن را غباری بود و به م نشاید کرد،الّکند و تیمّتالوت ذکری می
م کنـد روا م جایز نباشدو اگر بر جامه یا بر پشت ستور گرد باشد، اگردسـت بـر آنجـا زنـد و تـیّمو گچ و غريآن، تیمّ

ت چنـني بایـد آورد و نیّ. ت آوردن فرض استم کردن، مستحب است که بسم الله بگوید و نیّو در وقت تیمّ .باشد
ل انگشـتها بهـم در ضـربت اوّ. م دو ضـربت اسـتفیـت تـیّمنماز فریضه بر خود مبـاح کـنم و کی ت آوردم کهنیّ: که

پـس بـه دسـت بر دو كف بر خاك زنـد، و همه روي  ،ها از هم گشاده، پس کف دست بر خاک زند بازنهد، دست
 های دست به هم درمالد و میـانِو به دست راست دست چپ را مسح کند و کف ،چپ دست راست را مسح کند

و در سـفر دراز و کوتـاه . ن موی رسـانداک به بُآنکه خت را دست در زیر ریش مالد، بیانگشتان خالل کند و سنّ
و ابتدای این . روزاما مسح بر موزه جایز است مسافر را سه شبانروز و مقیم را یک شبانه. م یکسان استحکم تیمّ
نه ازوقت موزه در پای کـردن و شـرط آنسـت کـه وضـو . ل حدث باشد پس از آنکه  در پای کرده باشدمدت از اوّ

که موزه در پای کند و اگر وضو کند و یک پای بشوید و یک پـای در مـوزه کنـد، پـس پـای دیگـر تمام کرده باشد 
شـرط دیگـر . ت طهارت، موزه در پای کرده بـودبشوید و در موزه کند روا نبود بر آن مسح کشیدن که پیش از کمالیّ

و فـرض  .است بپوشیده باشـدفرض  آنست که موزه قوی باشد چنانکه با آن بتوان رفت و پای تا به کعب که محّل
ت آنست زَوَر موزه مسح کند  و اگر مسح به آخر رسیده باشـد، مسح موزه چندان است که نام مسح بر آن افتدو سنّ

فرض ظاهر شود و وضو دارد، کفایت باشد که مـوزه از پـای بـريون  یا از موزه آن قدر دیده شود که بعضی از محّل
ادیگر باره وضو باید کرد بر اَصَـح مـذهب و اگـر در سفرمسـح کنـد و پـس مقـیم آنکه او رکند و به آب بشوید، بی

و اگر در حضر وضو کند و مسح موزه کند پس به سفر رود،  .شود، پیش از یک شبانروز، مسح کردن درست نباشد
ا چنـد ه باشد، یـمسح روا نباشد و اگر در پوست گرفتو بر جورب پشمني و کرباسني  .یک شبانروز بیش مسح نکند

طاق کرباس یا نمد بر هم نهاده باشد هم نشاید، تا سخت شود و چرم برنهد، آنگه روا باشد که بر آن مسح کشـد و 
  .والله اعلم. اگر دو موزه به زَوَر هم درپوشد، روا نباشد بر موزۀ زَوَرین مسح کشیدن

و جمع آن باشـد  فریضـه . و رکعت کندقصر، آن باشد که آن نماز که چهار رکعت باشد، د: ا قصر و جمع در نمازامّ
نماز پیشني و پسني جمـع  آنکه فاصله در میان  و میانمی بباید کرد بیای تیمّبا فریضه جمع کند و از بهر هر فریضه

و در نماز شام  قصر روانباشد، و مسافر اگـر در یـک شـانروز، در منـزىل مقـیم  .کند و میان شام و خفنت جمع کند
و چون جمع خواهد کـرد، شـاید کـه نمـاز پسـني بـا وقـت نمـاز پیشـني . ود که نمازها به وقت گزاردتر آن بشود اوىل
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و هر دو در وقت پسني گزارد و اگر خواهد نماز پیشني و نما زپسني در وقت پسني بگـزارد و نمـاز شـام بـا  .بگزارد
که نماز پسني پیش از نماز پیشني  خفنت همچنني جمع کند، و چون پیشني و پسني جمع خواهد کرد با یکدیگر، نشاید

م، و اگـر فاصـله دراز شـود، جمـع باطـل تـیّم یـا. و فاصلۀمیان هر دو نماز باید که بیش از قامت گفنت نباشـد بکند
و  .ت جمـع کنـد روا باشـدو اگر میانۀ نماز پیشني نیّ ،ت جمع آن وقت باید کرد که مبدأ بنماز خواهد کردو نیّ .باشد
و مسـافر را  .نماز دیگر به وقـت خـود بایـد کـرد. آنگه که  نماز پیشني فارغ شود، جمع روا نباشدت نکند تا اگر نیّ

روا باشد که بر پشت چهارپای یا در حال پیاده رفنت نماز سنن و نوافل گزارد و رکوع و سجود به سر اشارت کند و 
ر نهد یا بـر زیـن یـا بـر پـاالن مگـر ستو و شرط نیست که درسجود سر بر پشتِ .در سجود سر فروتر از رکوع دارد

درکجاوه باشد  روی به قبله  و تکبري احرام بگوید، پس روی به راه آوردو اگر عنان به دست او نبـود، روی بـدان 
و پیاده در وقت تکبري احرام روی به قبله کند و مسافر در سفر اگـر . کندراه که دارد تکبري احرام بگوید و نماز می

نشـاید کـه افطـار کنـد  و اگـر از موضـع خـویش بـريون رود، . و پیش از آنکه افطـار کنـد مقـیم شـود ،ت روزه کندنیّ
تر تر است از روزه گشودن، و در نماز، قصر فاضلروانباشد که روزۀ آن روز بگشاید، و در سفر به روزه بودن فاضل

  .است از نماز تمام کردن
ام شریعت سالکان را در سفر، و آنچه مستحب است در سـفر این قدر کفایتست از احک: شیخ رحمةالله علیه گفت

م نهی کرده است که مسافر به ی الله علیه و سلّو رسول صلّ» قُاَلرَّفیقُ ثُمَّ الطَّرِیْ«: اندرفیق است که گفته طلب کردنِ
را جـایز بـود بـه ا اگر مسافر سالکی بود پاک رو و عالم به آفت نفس و بصري به احـوال خـود، او امّ. تنها سفر کند

روند، باید که یکی امري ایشان باشـد، کـه در خـرب اسـت کـه رسـول تنها سفر کردن و اگر جمعی باشند که به سفر می
م، م کننـد و در اصـطالح صـوفیان مقـدّچـون سـه تـن بـه سـفر رونـد، بایـد کـه یکـی را مقـدّ: الم گفت کهعلیه السّ

ت و ت و مـروّباشد و به شعار تقوی آراسته بودو به زینـت فتـّو خوانندو باید که پیشرو زاهدترین جماعت» پیشرو«
دَاللّـهِ تَعـاىل حاب عِنْرُ االَٔصْـخَیْـ«: ی باشد و ناصح و مشفق جماعت بـود ودر خـرب آمـده اسـت کـهسخاوت متحلّ

-ی را مـیعبداللـه بـوعل. ومنقول است که عبدالله و ابوعلی رباطی در سفر رفیق یکدیگر بودنـد» لِصاحِبِهِ رُهُمْخَیْ
داشـت، خـود و از آنِ بـوعلی برمـیتـو پیشـرو بـاش، عبداللـه رخـت : من پیشرو باشم یا تو؟ بوعلی گفت: گوید که

او سـاخته تـا او را از بـاران  بـانِعبدالله همۀ شب بر سـر بـوعلی بایسـتاد و گلـیم خـود سـایه. آمدشب باران مییک
نرسد کـه بـاالیی کنـی کـه مـن پیشـروم و حکـم مـن بـر تـو را ت: ابوعلی منع کردی، وی را گفتیچون . زحمتی نبود

ت و کثـرت ا جمعی باشند که طالـب پیشـروی باشـند از بهـر عـزّامّ. باید بودنافذتر است و ترا مطیع و منقاد من می
و هـر کجـا کـه مجاهـده و ریاضـت . سواد را جمعیتی کنند، هر کجا که خوش آمد نفس بیشرت بود، آنجـا مقـام کننـد

ا بسیار فـرق باشـد، میـان ایشـان کـه این طایفه باشند امّ ز آنجا زود سفر کنند اگرچه به صورت در زّینفس باشد ا
  :قطعه. ت درنگنجدو در سلوک غريّی ،طالب حق باشند و ایشان که طالب خلق باشند

ـــــــد ـــــــا درنگنج ـــــــرد رعن ـــــــن ره م  در ای
ـــدی ـــه کـــس منگـــر چـــو روی دوســـت دی  ب

 عشــــــقبازیچنــــــان تنــــــگ اســــــت راه ِ
 روی، اینجـــــا بنـــــه ســـــرگـــــر آنجـــــا مـــــی

 

 بجـــــــز یـــــــک ذات تنهـــــــا درنگنجـــــــد
ــــــا یوســــــف زلیخــــــا درنگنجــــــد  کــــــه ب
ــــــا درنگنجــــــد  کــــــه جــــــز معشــــــوق تنه
 کــــه بــــا وحــــدت ســــر و پــــا درنگنجــــد

  

و بر ایشان دعا کند کـه بـه اجابـت نزدیـک باشـد و . و شرط آنست که چون سفر خواهد کرد، دوستان را وداع کند
چـون از یکـدیگر جـدا . رفتـیمه به مدینه مـیبدالله عمر رضی الله عنه از مکّکند که با عیکی از تابعیان روایت می

هرکس که چیزی به : مان حکیم گفته است کهلق: گفت کهالسّالم شنیدم که می از رسول علیه:  خواستیم شد، گفت
و . سپارمیو من دین و امانت و خاتمۀ عمل توبه خدای م .خدای تعاىل سپارد، خدای تعال امانت وی نگاه دارد
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هرآنکس که در وقت سفر، یکی را وداع کند، باید که بر او این دعـا : الم فرمود کهدر خرب است که رسول علیه السّ
و دلیل بر آنکه در وقت سفر هر ودیعـت » تَثُما تَوَجَّهْرَ حَیْخیْبَکَ وَ وَجَّهَکَ الْتَّقوی وَغَفَرَ ذَنْزَوَّدَکَ اللّهُ الْ«: کند

اب رضی الله عنـه در زمان خالفت عمربن الخطّ: این حکایت است که ،ىل سپارند، آنرا ضایع نکندکه به حق تعا
هیچ فرزند ندیدم که چنان بـه پـدر مانـد کـه ایـن : گویدعمر رض می. مردی به نزدیک وی آمد و پسری باوی بود

چـون بـه سـفر : گـو، گفـتگفـت ب. یا امريالمؤمنني حال این پسر سخت عجب است: فرزند به این مرد، مرد گفت
مونسـی و غمخـواری؟ مـن گـذاری بـیروی ومرا بـه جـای مـیبه سفر می: خواستم رفنت مادرش آبسنت بود، گفت

در شبی با دوسـتان نشسـته بـودم از . و برفتم، چون بازآمدم مادرش بمرده بود» نِکَتَودِعُ اللّهَ مافی بَطْاَسْ«: گفتم
این قرب زن تـو اسـت و : این چه آتش است که پیداست؟ گفتند: را گفتم گوری شعلۀ آتش در چشم من آمد، یاران

ایـن  همـه شـب نمـاز کـردی و اکثـر روزهـا بـه : با خود گفتم. نیک تنگدل شدم من. تابداین شعلۀ نور از آنجا می
بـود روزه بودی این چه حالت است؟ کلنگی برگرفتم و به نزدیک گور وی رفتم و  بشکافتم، آن شعله نور چراغی 

ودیعـت اسـت  آن این: هاتفی آواز دادکه.سوخت، و این فرزند بدین صفت پیش مادر نشسته بودکه در گور او می
این پسر به تـو : عمررض گفت. که به ما سرپدی و اگر مادر نیز به ما سرپده بودی او رانیز همچنني به تو سرپدمانی

ا که از هر منزىل که برخواهد داشـت، دو رکعـت نمـاز مستحب است مسافر ر. ماند که بچۀ کالغ به کالغچنان می
انـس مالـک رض » تُنَما تَوَجَّهْـنی الخريَ اَیْىل ذُنُوبی وَوَجّهْفِرْوَی وَاغْنی التَّقْاَللهُمَّ زَوّدْ«: بکند و این دعا بخواند

رپدی، پـس الم در منزىل که فرو آمـدی دو رکعـت نمـاز بگـزاردی و بـدان موضـع سـرسول خدای علیه السّ: گفت
و چـون بـر سـتور  ،ت را در هر منزل که فـرود آیـد، دو رکعـت نمـاز بگـزارد و بـدو سـپاردمسافر باید که متابعت سنّ
لَ تُ عَلیَ اللّهِ وَالحَـوْبَرُ تَوَکَّلْمِ اللّهِ وَاللّهُ اَکْحانَ الَّذِی سَخَّرلَنا هذا وَما کُنّا لَهُ مُقرِننيَ بِسْسُبْ«: خواهد نشست بگوید

ت چنانسـت کـه و سـّن» تَعانُ عَلَی االُٔمـورمُسْتَ الْاَنْحامِلُ عَلَی الظَّهر وَ تَ الْعَظیم، اَللهُمَّ اَنْعَلِی الْالقُوّةَ اِلّا بِاللّهِ الْوَ
الم روز پنج شنبه السّ رسول علیه: گوید کهکعب مالک رض می. بامداد ازمنزل بردارد و روز پنجشنبه مبدأ سفر کند

مسـتحب اسـت کـه چـون بـه عقبـه یـا . و هرگاه که لشکری به غزا فرستادی، د راول روز فرستادی .مبدأ سفر کردی
نَ وَ رَبَّ لَلْـوَما اَقْ نَ وَرَبَّ االَٔرَضِنيْاللهمَّ رَبَّ السَّمواتِ وَماالظلَلْ«: بلندی رسند، یا در منزىل فرو خواهد آمد بگوید

رَ زِلِ وَخَیْمَنْرَ هذا الْزِلِ وَخَیْمَنْرَ هذا الْأَلُکَ خَیْنَ، أسْبِحارِ وَماجَرَیْنَ وَرَبَّ الْنَ وَرَبَّ الرِّیاح وَماذَرَیْلَلْنَ وَ ما اَضْیْالشیَّاطِ
م خواص رحمة الله علیـه در ابراهی. و باید که در سفر با طهارت بود» لِهِزِل وَشَرِّ اَهْمَنْشَرِّ هذا الْ لِهِ وَاَعُوذُبِکَ مِنْهْاَ

الم در سـفر شـش چیـز و رسول علیه السّـ. رکوه، رسن و سوزن و رشته و مقراض:سفر و  چهار چیز با خود داشتی
ت را، ایـن آئینه و سرمه دان و سرخاره و مسواک و شـانه و مقـراض، هـر صـوفی نیـز متابعـت سـّن: با خود داشتی

الم رسـول علیـه السّـ: کنـد کـهاس رض روایت مـیعبدالله بن عبّ. تت اسآالت با خودداردو عصا هم برگرفنت سنّ
ووی را عصـائی بـود کـه تکیـه بـرآن زدی و یـاران را نیـز . تکیه کـردن بـر عصـا از اخـالق انبیـاء اسـت: فرمود که
الم وضـو رسـول علیـه السّـ: کند کـهجابربن عبدالله رض روایت می. برداشنت عصا و با خود داشنت رکوه: فرمودی

الم دسـت رسول علیـه السّـ: گوید کهجابر می. آبیساخت از رکوه، ناگاه صحابه فریاد برآوردند ازتشنگی و بیمی
ها پر کردنـد نهاد و آب از میان انگشتان وی بزایید همچنانکه ازچشمه بريون آید، یاران راویهمبارک در میان رکوه 

تن بودند واین در غزای حدیبیه بود و میان بسنت هم و وضو ساختند و شرتان را سرياب کردند و این جماعت هزار
هـا میـان: و اکثر پیاده بودند ایشان را فرمود کـه .رفت با جمعی یارانالم به حج میت است که رسول علیه السّسنّ

ببندید و ادب این طایفه آنست که چون ازمنزل بريون خواهند آمد دو رکعت نماز بگزارنـد و مـوزه برگرينـد، پـس 
اول دست راست پس دست چپ و میان بند برگريد با توبرۀ پاافزار و آنرا بیفشانندو پای افزار به . درنوردند آستني

و خریطـه بـه دسـت . اده دوتـا بیفکننـدو سّج ،دست چپ بردارند و بدان موضع روند که موزه در پای خواهند کرد
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ر نـزد پشـت بـرد و بنهـد و پـس بـر سـر راست برگريند و سر خریطه سخت بسته دارد، پس به دست چپ پای افـزا
پـس پـای راسـت در مـوزه کنـد و پـس پـای چـپ، و . سجاده بنشیند وموزه به دست چپ در پیش آورد و بیفشاند

و . رانني و کمر بر زمني بنهد پس دست بشوید و روی در آن موضع کند که بريون آمده باشد و حاضران را وداع کند
ن آالت چیزی برگريد بهر او، باید که منع نکند  پـس راویـه سـخت کنـد  و کتـف اگر از یاران کسی خواهد که از ای

راست خاىل گذارد گره راویه باید که از جانب راست  و هروقت در راه به موضعی شریف رسد و یا جمعـی یـاران 
یگربـاره راویـه استقبال  کنند، بند راویه بگشاید و بر زمني نهد  و بر ایشان سالم کندو چـون از ایشـان درگـذرد، د

و  .و چون نزدیک خانقاهی رسد یا رباطی یا مزاری متربک، راویـه بگشـاید و از زیـر بغـل چـپ بنهـد ،سخت کند
و فقـرای عـراق و بـالد  .و این رسوم درویشـان خراسـان اسـت رعایـت کنـد چپ نگاه دارد عصا وابریق به دستِ

دارنـد و بـدان بعضی ایـن رسـوم رادرسـت مـی: استو میان فقرا اختالف . مغرب و شام بدین رسوم قیام ننمایند
ایـن شـیوۀ طـواف : انـد کـه قیـام بـدان ننماینـد و گوینـد کـهو بعضی .نمایندنمایند و بعضی اندکی قیام میقیام می

بـدین رسـوم انکـار نیسـت کـه محافظـت آداب  : شـیخ گفـت کـه. قو صورت صـوفیان محقـّ کنندگان است نه زّی
  .ه اعلماوقات مستحسن است، و الل

  
  در بیان آداب باز آمدن از سفر و در شدن در خانقاه: باب هیجدهم

مُنقَلَبِ ثاءالسَّفَرِ وکَآبة الْوَعْ اَللهُمَّ اِنّی اَعُوذُبِکَ مِنْ: مسافر در وقت قدوم باید که بگوید: شیخ رحمةالله علیه گفت
نزدیک شهر رسـد، سـالم گویـد بـر زنـدگان و مردگـان و آنچـه یـاد  و چون. وَلَدِمالِ وَالْلِ وَالْظَرِ فِی االَٔهْمَنْوَسَوءِ الْ

مراجعت کردی، یـا بـه گریـوه  الم چون از غزایا از حجّکه در خرب است که رسول علیه السّ. خوانددارد از قرآن می
آیِبُـونَ، . ء قَـدِیرٌهُـوَ عَلـی کـلِّ شَـیْدُ وَحَمْمُلکُ وَلَهُ الْکَ لَه، لَهُ الْدهُ الشَریْالاِلهَ اِاّا اللّهُ وَحْ«رسیدی سه بار بگفتی 

و چـون در شـهر . »دُهزابَ وَحْـدَهُ و هَـزَمَ االَٔحْـدَةُ ونَصَرَ عَبْـاللّه وَعْ دُونَ لِرَبِّنا حامِدُونَ، صَدَقَدُونَ ساجِ، عابِنَئِبُوتا
و  کندو پس در شهر رودبه غایت مرضیّ و اگر غسل. »قاً حَسَناًعَل لَنا بِها قراراً وَرِزْاَللهُمَّ اجْ«: خواهد رفت بگوید

رفتی غسل کردی و اگر غسل مکّه الم هرگاه که در که رسول علیه السّ. ت کرده باشدپسندیده بود و نیز اقتدا به سنّ
وبـوی خـوش اسـتعمال کنـد، تـا چـون دوسـتان و  ،کردن دشوار بودی وضو کردی و خود را از گرد راه پاک کردی

ت آن کنـد کـه بـه زیـارت و نیـّ ،حت یابند و بوی چیزی نشنوند کـه کراهیتـی بدیشـان رسـدبرادران بدو رسند ازو را
شخصـی از بهـر خـدای : الم گفت کهچه در خرب است که رسول علیه السّ. روم تا ثواب یابدحق تعاىل می دوستانِ

روی؟ کجا مـی: رد کهرفت به زیارت دوستی، حق تعاىل ملکی به راه او فرستاد و از او سؤال کتعاىل به دیهی می
: میان شما قرابتی هسـت؟ گفـت: گفت. تا زیارت فالن دوست بکنم: بچه کار؟ گفت: گفت. به فالن دیه: گفت
وی . از بهر رضای حق تعاىل: گفتروی؟ پس به چه کار می: گفت. نه: تی هست؟ گفتاو را بر تو منّ: گفت. نه

این سعیی که نمودی مشکور اسـت : فرماید کهو می .م به توابدان و آگاه باش که من رسول خدای تعاىل: را گفت
چون شخصی به زیارت بـرادری : در حضرت من، و بدین عمل پسندیده محبوب حضرت گشتی و درخرب است که

مسجد  وچون در شهر رود اول به. زِالًجَنَّةِ مَنْتَ مِنَ الْشاکَ وتَبَوَّأْتَ وَطابَ ممْطِبْ: مؤمن رود، حق تعاىل او را گوید
ت کرده باشد که رسول علیه تر باشد و متابعت سنّو اگر قصد جامع کند بهرت و فاضل .رود و دو رکعت نماز بگزارد

و خانقـاه، . السالم هرگاه که از سفر بازآمدی، در مسجد رفتی و دو رکعـت نمـاز بگـزاردی و پـس در خانـه رفتـی
و در  .دان موضع رود که موزه از پـای بـريون خواهـد کـردو چون در خانقاه خواهد رفت ب .خانه و منزل فقرا باشد

میان بگشاید و خریطه به دست چپ از آستني چپ بريون آرد و سر خریطه به دست راست بگشـاید  ،حال ایستادن
بند به دست چپ بگشاید و در پیچد و در خریطه نهد،  و پای افزار به دست چپ بريون کند و بر زمني نهد و میان
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هر دو پای بشوید تـا غبـار و گـرد راه از او  ،و اگر بر وضو باشد ،ز موزه بريون کند پس پای راستپس پای چپ ا
و هـر دو قـدم بـر آن روی نهـد کـه در نوردیـده . اده رود  از جانب چـپ درنـورددو پس به نزدیک سّج ،زایل شود

و جهد کند که پای بر . م باز دهدباشد و هر دو قدم بدان بساید و روی در قبله کند و دو رکعت نماز بکند پس سال
و امید باشـد کـه بـه برکـت  .هر کس که بدین آداب و رسوم قیام نماید، به غایت پسندیده است. موضع سجود ننهد

و هـرکس کـه بـدان رسـوم ایسـتادگی نتوانـد . آن اندرون وی پاک و صافی شود از کدورات و ظلمـات و شـهوات
و ببایـد دانسـت . کنندیا سختی نمایند که شارع بر آن تحریض نفرموده است نمود، نباید که اهل خانقاه بدو گرفتی

و هر حرکت که از ایشان صـادر شـود کـه در ظـاهر  ،ت استکه اساس حرکات و سکنات این طایفه بر متابعت سنّ
ا د امّـنمایچون در خانقاه روند، مبدأ به سالم نکنند، در ظاهر منکر می. منکر نماید، محض متابعت شریعت باشد

طهارت نام خدای برند متابعـت در حقیقت منکر نیست، از بهر آنکه سالم نام خدای تعاىل است ونخواهند که بی
سـالم . کـردمردی بر رسول بگذشت و رسول علیه السـالم بـول مـی: کند کهعبدالله عمر رض روایت می. ت راسنّ

م کـرد و جـواب رسـول علیـه السـالم تـیّم. نهان شودتا نزدیک بود که مرد پ. کرد و رسول علیه السالم جواب نداد
و در روایتـی دیگـر، وضـو کـرد و . خواستم کـه طهـارت نـدارم و جـواب سـالم بـاز دهـمنمی: سالم بازداد و گفت

جواب داد و نیز باشد که اصحاب خانقاه اهل مراقبه باشند و اصحاب محاسبه و چون ناگاه مسافر سالم کندوقت 
جب چنان باشد که به طهارت و نماز مشغول شود تا ایشـان از آن حـال بـاخود آینـد و بـدو ایشان بشوراند، پس وا
دارد که بدان سبب سـالم نکننـد بـه  ونیز امکان .کند، تاادب حال ایشان رعایت کرده باشد انس گريند پس سالم

پـس مصـلحت چنـان  انـد کـه انفصـال را بـدان راه که اهل خانقاه به نسبت معنوی با یکدیگر چنان متصـل. أمبد
چـون : و شرط آنست کـه. خلق دیدند که در خانقاه مبدأ به معاملت حق تعاىل کنند و پس به معاملت و به پرستشِ

ت را،که چون جعفـر مسافر به خانقاه رسد،یاران یکدیگر را در کنار گريندو روی یکدیگر را بوسه دهند متابعت سنّ
نـدانم کـه : الم میان هر دو چشم او بوسه داد و فرمود کـهیه السّصادق رض از زمني حبشه مراجعت کرد، رسول عل

الم فرمـوده اسـت ت است و رسول علیه السّو مصافحت کردن سنّ. تر باشم یا به قدوم جعفر؟به فتح خیرب شادمانه
و مصافحت بکنند همچنان گناه از درخت وجود ایشان فرو ریزد کـه دروقـت  چون دو برادر به یکدیگر رسند: که
چـون نزدیـک پیغـامرب : گویدعکرمه رض می. ت استو استقبال کردن مسافر سنّ .سنت باد برگ از درخت بریزدج

و چـون مسـافر بـه خانقـاه رسـد، » نِمُهـاجِرِ مَـرَّتَیْحَبـاً بِالرّاکِـبِ الْمَرْ«: علیه السالم رفتم ترحیـب کـرد مـرا و گفـت
به نزدیک امريالمؤمنني علـی رض آمـدم بـا : کندمی لقیط صربه رض روایت. مستحب است که وی را سفره بنهند

جماعتی وی را چیزی نبود از طعـام کـه مـا را مهمـانی کنـد، ام المـؤمنني عایشـه رض طبقـی بـه مـا فرسـتاد پـر از 
چیزی خوردیـد؟ : یعنی» ئاً؟تُم شَیْاَصَبْ«: الم بر ما بگذشت و فرمود کهخرما،ما از آن تناول کردیم، رسول علیه السّ

مسافر باتربک در خانقاه رود که رسول علیه السالم چون به مدینـه رفـت، : و شرط آنست. بلی یا رسول الله: مگفتی
از  دو  ،شرتی را بکشت و بخورد صحابه داد حق القدوم را و مکروه است که از پس نماز دیگر بـه خانقـاه رونـد

د و بـه تـذکار اذکـار و اسـتغفار کـردن و بـه اول آنکه صوفیان پس از نماز دیگر به تجدید وضو مشغول باشـن: وجه
بعد از نماز دیگر نافله گزاردن مکروه است و مسافر حق بقعه : و وجه دوم آنکه. مراسم استقبال قیام نتوانند نمود
جـابر . ت آن است که در وقـت چاشـت در شـهر یـا درخانقـاه رونـدو خود سنّ .را یا شکرانۀ وضو را نماز باید کرد

الم چـون از سـفر مراجعـت کـردی در وقـت چاشـتگاه در مدینـه رسـول علیـه السّـ: کند کهیت میعبدالله رض روا
خانقاه با بشاشت و گشادگی طبع او را فرو  آمدی، و سنت است که چون مسافر به خانقاه رسد، مقیمان و مالزمانِ

یش او تلقـی کننـد چون اصحاب خوشـخویی پـ. که مسافر دخیل باشد و غریب و دهشتی بر وی غالب بود. آورند
به نزدیک رسـول : کند کهابورفاعه رض روایت می. آن دهشت از وی برخیزد و وی را بسطی و گشادی ظاهر شود
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ام تـا دیـن و مسـلمانی بیـاموزم، یا رسول الله، مردی غریبم آمـده: خواند، گفتمرفتم علیه السالم و رسول خطبه می
الم بر آن نشسـت و تعلـیم کـرد مـرا دیـن و مسـلمانی و رسول علیه السّ های آن از آهن بود،کرسیی بیاوردند که پایه

و شرط آنسـت کـه اصـحاب . بعد از تعلیم با سر خطبه خواندن رفت و به آخر رسانید. و ارکان و حدود آن شرایط
علیـه خانقاه به رفق و نرم خویی و تواضع زندگانی کنند با غریبان و متابع اقـوال و افعـال و اخـالق رسـول باشـند 

وقتی اعرابیی در مسجد رسول علیه السالم رفت و در میـان مسـجد بـول کـرد، اصـحاب او را : اند کهالسالم آورده
رسول علیه السالم او را بخواند و از آنجا که کمال اخالق و وفـور . بطش کردند ودر مخاطبت با او عنفی نمودند

و آنچـه شـرط تربیـت بـود، بـه وجهـی  .خت نکـردبا او در خطـاب عتـابی سـ .ومدارات او بود خوشخویی و رفق
گفت بر اخالق رسـول علیـه چنانکه  قبول در ناصیۀ اعرابی الیح و روشن شد برخاست و ثنا می. نیکوتر  رسانید

ط کردن بر مسلمانان، از اندرونی باشد کردو بباید دانست که درشتی و تسلّالم و انکار بر فظاظت اصحاب میالسّ
کنده باشد به   .حال متصوفه باشد اخالق ذمیمه و این ضّد که آ

نزدیـک : کند کهعمر خطاب رض روایت می. ت است و  نتیجۀ اخالق حمیده بودودست و پای مسافر مالیدن سنّ
از : گفـت. چه بوده است یـا رسـول اللـه: مالید، گفتمالم رفتم، غالمی حبشی پشت مبارک وی میرسول علیه السّ

و مستحب است که مسافر، سه روز در خانقاه مقیم شود و قصد زیارت  .رد آمده استرنج و حرکت شرت پشتم به د
ت انـدرون قصـد زیـارت از سـر جمعیـّ از آننکند تا از رنج راه برآساید، و اثر تغري راه از خاطرش زایل شـود بعـد 

  .ی وافر بیابدزندگان و مردگان کند تا اندرون او قابل انوار ایشان شودو حظّ
ت و نصیحت بـا ین رحمة الله علیه سماع دارم که به طریق وصیّاز شیخ خود ضیاء الدّ: لله علیه گفتشیخ رحمة ا
وقتی با مشایخ سخن گویید که وقت شما صافی باشد از کدورات و آفات و تشویشات  کـه اثـر : گفت کهیاران می

چون سه روز مقیم شود، اگر خواهد و شرط آنست که . نور سخن بر قدر نور دل بود، ونور سمع بر قدر نور دل بود
که خدمت کردن متعبدان و مشـغوالن  .به خدمت مشغول شود ،که سفر کند اجازت خواهد،و اگر مقیم خواهد بود

و اگـر  ،به حق تعاىل، قائم مقام عمل صالح باشد، و نیز نفس او، بطالت کـه نتیجـۀ آن قسـاوت باشـد پیشـه نکنـد
اصـحاب خانقـاه بایـد کـه بـه . ائم العمل بود، او را عبادت کفایـت بـودمسافر صاحب حال و صاحب ذوق بود  د

خدمت او قیام نمایند و در تطییب بال او وترفیه حال او سعی کنند تا برکت حال او شامل وجود و روزگار ایشـان 
اربـاب  این آداب که تقریر کرده شد، از آن قبیل است که ثقـات متصـوفه و اعیـان: شیخ رحمة الله علیه گفت. شود

ا ی، وجَنِّبْضـتَرْنـا لِمـا تُحِـبُّ اَللهُمَّ وَفِّقْ. اند شرف احماد حضرت و مزیدتوفیق راخانقاهات بدان قیام نموده نـا عَمـّ
  .خَطُرَهُ وَتَسْتَکْ

  
  بدر بیان حال صوفی متسبّ : باب نوزدهم

اند، و جمعـی زمعلوم اجتناب کردهاند و ااند که به حسن  کیاست اختیار فتوح کردهایطایفه: شیخ رحمة الله گفت
انـدو در اند، و بعضی آنند که در وقت فاقت ووفـور ماالطاقـت اختیـار سـؤال کـردهآنندکه اشتغال مکتسب برگزیده

شرایط این اجتهاد مصیب بوده اند، که اختیار این طایفه جز بر محض حق و عني صواب و خالصـۀ رشـاد  اقامتِ
اهت باطن و خالف نفـس اسـت و واقـف شـدن بـر مکـر نفـس، رسـول عللـم بـا و بنای تصوف بر نز .نتواند بود

کیست که یک نصیحت از من قبول کند و ضامن استعمال آن باشد؟ تا من ضامن شوم کـه او را : صحابه گفت که
در بنـد اسـتعمال ایـن نصـیحت  من این کفالت کـنم کـه: به بهشت باقی و درجات عاىل برسانم، ثوبان رض گفت

دار و حلقۀ سؤال بر سندان امل هیچ آفریـده مـزن، قبـول کـرد و در سؤال از خلق بسته: ل عللم فرمود کهباشم، رسو
در امتثال این مثال چنان قیام نمود که وقتی عالقۀ تازیانه از دست وی بیفتاد، از مرکوب به زیر آمـد و برداشـت و 
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اگر شخصی رسن بـرگريد و بـه کـوه : م گفتکند که رسول عللو ابوهریره رض روایت می. از هیچکس سؤال نکرد
رود و هیزم جمع کند و بفروشد و بهای آن بعضی به خرج خود کند و عیال و بعضی تفرقه کند بر فقرا، او را بهـرت 

تلعثمـی ت موصوف باشد از او سؤال کند و او بیت و فتوّتر باشداز آنکه از شخصی که با سخاوت و مروّو فاضل
بـاال بهـرت از دسـت  هبت بر او گشاید و راه منع و زجر بسته دارد بر وی، از بهر آنکـه دسـتِو درنگی در عطا و مو

  .یَدِ السُّفلیرٌ مِنَ الْیا خَیْیَدُ العُلْاَلْ: زیرین است که
: چون به مدینه آمدم و در سرای ابوسـعید فـرو آمـدم مـرا حکایـت کـرد کـه: کند کهو هالل حصني رض روایت می

به نزدیک رسول خدای رو : طاقتی سنگ بر شکم بسته بودم،زن مرا گفتم نبود و از غایت بییکروز درخانه طعا
که فالن شخص برفت و بخواست و با مقصود بازگشت و رسول عللم او  .ل کنیمو از وی چیزی بستان تا بدان تعلّ

کـرد و صـیحت مـیخوانـدو یـاران را نبدین عزیمت قصد مسجد کردم، رسول عللم خطبه مـی. رامحروم نگذاشت
و هـر  ،ت و قناعت پیش گريد،حق تعاىل او رادر حمایت عفت بداردعفّهر آنکسی که درویشی  دارد و : گفتمی

کس که از خلق استغنانماید، خدای تعاىل درهای نعمـت بـر او بگشـاید، و هـر آنکـس کـه از مـا سـؤال کنـد او را 
چون این کلمات بشنیدم بازگشتم وسؤال نکردم، به . تر استبهرت و نیکو نزد ما ت و استغناو عفّ .محروم نگردانیم

برکت حسن استماع، حق تعاىل این همه اصناف مال و انواع نعم به من بخشید چنانکه مغبوط همۀ انصار آمدم، 
-مرد سؤال مـی: این اخبار دلیل ترغیب سؤال است دروقت اضطرار و از روی ترهیب و تحذیر، رسول عللم گفت

مسکني نه : در حدیثی دیگر آمده است که و. ت رسد و در روی اوهیچ گوشت بنمانده بر حضرت عزّکند تاآنگه ک
. ای، مسکني آنست که سؤال نکند و مقام او پیدانباشد تا چیزی بدو دهنـدگردد به سبب لقمهآنست که در بدر می

شرم دارند که به سـبب امـور دنیـاوی نمایند تا به مقامی برسند که و جماعتی باشند که بر دقایق آداب محافظت می
و هر آنگاه که قصد سؤاىل خواهند کرد، هیبت حضرت عزت مانع سؤال ایشـان آیـد . ت سؤاىل کننداز حضرت عزّ

خواست او چون  آداب را رعایت کند، بی. تو پندارد که سؤال کردن جسارت و دلريی کردن است با حضرت عزّ
در آن وقت که ابراهیم : در نقل آمده است که و .ه محض لطف بدو رساندآنچه مکنون ضمري او باشد حق تعاىل ب
حاجَـةٍ؟ تـرا  لَـکَ مِـنْ هَلْ: انداختند، در میان هوا جربئیل عللم او را گفتخلیل صلی الله علیه و سلم به آتش می

سؤاىل  بی مِنْحَسْ: ، گفتاز خدای تعاىل بخواه: به تو نه، وی را گفت: کَ فَال، یعنیاَمّا اِلَیْ: حاجتی هست؟ فقالَ
ولکـن بـه خـاطر از حضـرت  .ا در سؤال بر خالیق بسته دارنـدامّ. بسا کسا که از این مقام عاجز آیند. مُهُ بِحالِیعِلْ
رسـاند و در آثـار آمـده اسـت کـه خواهند، حق تعاىل آنچه رزق ایشان باشد مقدور و مقسوم بدیشـان مـیت میعزّ

اول :  ون از نهاد درویش طلب چیزی سر بر زنـد، ایـن طلـب از دو وجـه توانـد بـودچ: اند کهبعضی از صلحا گفته
آنکه طلب آن چیز با رزقی مقدر باشد که ارادت حق تعاىل آن باشد که آن مطلوب بدو رساند بـه صـفای انـدرون، 

و شـرط . شـد ادبی ظاهر شده باو وجه دوم آنکه از نفس او گناهی یا بی. بدان وقوف یابد طالب آن مطلوب شود
آنست که چون نفس فقري در استدعای چیزی مبالغت کند، برخیزد و وضوئی تمام باز کندو دو رکعت نماز بگزارد، 

ام، از آن یـا رب اگـر ایـن مطالبـت عقوبـت گنـاهی اسـت کـه ارتکـاب آن کـرده: بعد از آن درمناجات آید، و گوید
اگـر رزق . درنگی و تعبی به مـن رسـانای، بیر کردهمقدّ و اگر رزقی است  تو. خواهمکنم و عذر میاستغفار می
و کار درویش آنست که ترک مطالبات و حاجات . واال استدعای آن از اندرون  برخیزد. زحمتی بدو رسدباشد بی

و صافی شود از جملـۀ بازخواسـتها، چـون او  تا اندرون او پاک کندو صرب می ت کندل با حضرت عزّو توّک. کند
هـر آنچـه مقصـود ومطلـوب مکنـون ضـمري او . رضا و تسلیم قدم زند و در میدان صرب و شکر جوالن کنددر عالم 

چنانکـه حکایـت فرمـود در قـرآن . بود، حق تعاىل از طریق حکمت یا از طریق قدرت بدو رساند به خـرق عـادت
فقريی صابر : و درحکایت وارد است که» قاًها رِزْدَمِحرابَ وَجَدَعِنْها زُکّریَا الْکُلَّما دَخَلَ عَلَیْ«: ازمریم علیها سالم
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از . ت کـه ازمخلـوق سـؤال نکـنمکه یک روز گرسنه شدم و عهدی کرده بودم بـا حضـرت عـزّ: شاکر حکایت کرد
هـیچ چیـز حاصـل  .تا باشد که فتـوحی روی نمایـد .کردمهای بغداد طوافی میهغایت اضطرار و احتیاج گرد محّل

به فالن موضـع رو کـه پـارۀ زر نهـاده اسـت در کربـاس : اتفی در خواب مرا آواز داد کهه. نشد، شب گرسنه بخفتم
و روی  ،هـر آنکـس کـه روی از خلـق بگردانـد: شیخ رحمة گفت. ای کبود بسته، برگري و در مصالح صرف کنپاره

سطۀ سؤال وات کند حق تعاىل از مکامن لطف و مطامري رحمت شامل، آنچه ملتمس او بود بیدل در حضرت عزّ
شـیخ مـا ضـیاء : شـیخ گفـت کـه. ا به مصابرت شداید ومخالفت هوای نفسر نشود الّو این مقام میسّ .بدو رساند

: ه حاضر نبود، گفـتای بخواست، جبّهوقتی فرزندم نزدیک من آمد و از من جبّ: ین رحمه مرا حکایت کرد کهالدّ
این قرض از نفـس بـرگري و پـای در دامـن قناعـت : گفتمای ترتیب دهم، وی را هاجازت ده تا قرضی برگريم و جبّ

  :اندآوردهو معنی این کلمات به تازی به نظم . ت بر و ترک متابعت هوا کنکش سر درجیب عفّ
ـــــىْٔ ـــــ تَ اَنْاِذا شِ ـــــالَ مُنْرضَ الْتَقْتَسْ ـــــاًم  فِق
ـــلْ ـــکَ األِنْنَفْ فَسَ ـــنْسَ ـــاقَ مِ ـــ ف ـــبْکَنْ  رِهاز صَ
ـــــاِنْ ـــــتْ فَ ـــــیّ، وَ فَعَل ـــــتَ الغن ـــــتْکُن  اِن اَبَ

 

 رعُسْـــعَلـــی شَـــهَوات الـــنَّفس فِـــی زَمَـــن الْ
 رِفاقـــــــاً اِىل زَمَـــــــنِ الیُسْـــــــکَ وَاِرْعَلَیْـــــــ

ــــــ ــــــوعٍ بَعْ ــــــلُّ مَنُ ــــــعُ الْفَکُ ــــــذرِدَها واسِ  عُ
  

یعنی هر آنکس را که نفس آرزوئی کند در وقت فقر و فاقت و شخص را بر آن دارد که قرضی برگريد در اسعاف 
این انفاق از گنج صرب بکن و خود را : تحریض نفس گوید که رای متني و عقل مبني در جوابآن آرزو باید که به 

تا آنگه که نعمت رامش و آرامش و خفض عیش و آسایش ظاهر شودو . به پريایۀ صرب و شکر و تسلیم آراسته دار
ده برود و به سمع و عادت پسندی و اگر بدین سريت مرضّی ،ل شودتنگنای فاقت به فسحت بسیار و ثروت مبدّ 

 .قبول این نصیحت اصغا کند،توفیق حق تعاىل در رسد و او را از زخارف شهوات و زهرات هوای نفسانی برهاند
و دیوان هوی به  ،عت نمایداگر شخص درمطاوعت آن استدعا مسار و ،ع نعیم جاودانی قناعت رساندو به تمّت

ق مشغول شود، اگر از شجرۀ سؤال ثمرۀ نوال نیابدو به افسون خرد و حصافت در شیشه نکند، و به سؤال از خل
نفس کن که ای نفس اگر پای قناعت در دامن سالمت کشیدی،  خواری و کم مقداری موسوم شود، گو مالمت

شیخ گفت رض هر آنگاه که فقري به طاقت رسد و . ت و سفاهت و رکاکت و خساست به تو نرسیدیاین مذّل
رمق  حال به کسب مشغول نتواند بود، به حکم ضرورت شاید که به قدر سّدنفس ضعیف شود و از استغراق 

و شیخ  .ابوسعید خراز رحمه در وقت ضرورت سؤال کرده است. و این سريت اهل سلف است .چیزی حاصل کند
که د بريون آمدی، و بدان قدر قوت نید بود رحمةالله علیهما میان شام و خفنت، از متعبّاد که استاد جُجعفر حّد

امع بصره معتکف بود و هر به سه ابراهیم ادهم رحمه در ج. افطار کردی از یک در خانه یا دو خانه حاصل کردی
-ها حاصل کردی و امام سفیان ثوری رحمه از حجاز به صنعای یمن میو آنقدر از در خانه ،انروز افطار کردیشب

: گفت. این چه حالت است؟ ای امام بزرگوار: تنداز بدویان صحرانشینان او را گف ،کردرفت و در راه سؤال می
و در . دهم، تا طعامی ترتیب دهم آن مقدار که مرا بکار آید بخورم، و باقی بگذارممن ضیافت با یاد ایشان می

 یعنی هر آنکس که گرسنه شود و به قدر حاجت که» فَماتَ دَخَلَ النّارَ أَلْیَسْ جاعَ وَ لَمْ مَنْ«: حدیث آمده است که
و این طایفه به معنی روشن . دوزخ رود رمق کند، بنخواهد از حاضران و از غایت گرسنگی بمريد، در بدان سّد

در  .و اگر ترک سؤال کنند همچنني. های صادق خاىل نباشد هر آن وقت که سؤال کنندتاز معانی و نیّ. کنند 
تی وی را بعد از مّد. اصی به سر آوردهشخصی بود خلیع العذار، روزگار در تعاطی مع: ه است کهدحکایت آم
: گفت. و از خواب غفلت بیدار شد  و بر طریق مستقیم مقیم شد تا به برکت آن به مقام حال رسید انتباهی ببود

بدین عزیمت . ض کنممطلق مفوّ و حال خود به موکولِ ،ت که در سؤال بسته دارمعزم کعبه کردم با قافله، بر آن نیّ
-و من از آن تناول می. شدیوت که کفاف بودی، حاضر میو در وقت حاجت آنقدر قُ .دمدر آن وادی قدم ز
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 ،شد، و نفس به غایت ضعیف گشت، چنانکه از رفنت بازمانداتفاقاً دوسه روز برآمد و آن معلوم ظاهر نمی ،کردم
که  ماًسیّ. ت آزادگان باشدنه سري ،و از قافله بازخواستم ماند، اندیشه کردم که خود را در دریای تهلکه غرق کردن

از اندرون . خواستم که سؤال کنم» لُکَةِاِلَی التَّهْ  دیکُمْقُوا بِاَیْوَال تُلْ «: خدای تعاىل بندگان را نهی فرموده است که
  :عهدی کردی نقض مکن، بیت: هاتفی غیبی آواز داد که

 یـــــــاد داری آن همـــــــه پیمـــــــان و عهـــــــد
 

ـــــاد اگـــــر بشکســـــته  ایوه کـــــه شـــــرمت ب
  

: گـویمون از منهیان غیب این آواز به سمع دل رسید، به زیر درختی بیفتادم و دل با مـرگ نهـادم و بـا خـود مـیچ
بیاشـام بقـدر : مطهـرۀ پـر آب، مـرا گفـت و در دستِ ،عارُ، ناگاه جوانی پیدا شد و در بر حمایلی داشتاَلنّارِ وَالالْ

خـواهی کـه بـا قافلـه مـی: دار کفـاف، بخـوردم، گفـتبخور به مق: حاجت بازخور و طعامی حاضر کرد و مرا گفت
برخیز : و ایشان مسافتی دور در پیش است، گفت مرا به قافله رساند؟ و میان من مان که کند کهضِ: رسی؟ گفتم که

منتظر باش تا قافله : گفت و و با من دو سه گام بردار، برخاستم و با او دو سه گام برگرفتم، مرا در موضعی بنشاند
ت که در عزیمت صادق قومی صادقان اس این حالِ. آمدندبعد از ساعتی و زمانی قافله را دیدم که می. و رسدبه ت

نگردنـد و  یعنی گرد رخصـت .ت در زمني اندرون محکم کرده، ایشان را خداوندان عزایم خوانندو نهال نیّ .باشند
یکـی : قـوت القلـوب آورده اسـت کـه ی رحمـه در کتـابشـیخ ابوطالـب مکّـ .قدم بر جـادۀ عزیمـت ثابـت دارنـد

» ب یَـدِهِکَسْـ کُـلُ الرَّجـلُ مِـنْیَبَ مایَأْاِنَّ اَطْ«: ازمشایخ تأویل کرده است این حدیث را که رسول صلعم گفته است
: آن بزرگ گفته اسـت کـه. یمني و عرق جبني بدست آورد ترین طعامی که مرد خورد، آن باشد که به کّدیعنی حالل

شیخ ابوطالب رحمه انکاری کرده است . حاجت طعام حالل سؤال کردنست از مخلوق در وقتِ این کسب پاک و
شیخ رحمه . سرّه که از جملۀ مشایخ کبار بوده است ن تأویل جعفر خلدی است قدس اللهبر این تأویل و رأی، و ای

نه آن معنی ایـراد کـرده اسـت نماید که این مؤوّل به کسب دست مرا در معنی این تأویل چنني روی می: گوید کهمی
-که شیخ ابوطالب رحمه بدان منکر است،بلکه  کسب دست آن خواسته است که درویش در وقت حاجت دسـت

تر این اجابت دعوت، حالل. ت بردارد، حق اجابت دعوت او را رزق او بدو رساندها برهنه کند و به حضرت عزّ
ی مِـنْزَلْـرَّب اِنّـی لِمـا اَنْ«: مُوسی صلعم یةً عَنْقالَ اللّهُ تعاىل حِکا. کسبی باشد در حق درویش » رٍ فَقـريٌخَیْـ تَ اِلـَّ

کـرد کـه اثـر سـبزی گیـاه کـه  موسی عللم آن وقت این سؤال: اس رض در تفسري این آیت گفته است کهعبدالله عبّ
ای کـه محتـاج نیمـه سؤال کلیم عللم آنگاه بـود: د باقر رض گفته است کهو محّم .خورده بود از شکم او ظاهر بود

بلکه از حق بود و  ،بازخواست کلیم عللم نه از خلق بود: ن نصرآبادیرحمه گفته است کهو ابوعبدالرحم. خرما بود 
نـدمیان  دخلـق مـرتدّ: ابوسعید خراز رحمه گفته است. خواستخواست، بلکه تسکني دل مینه از غذای نفس می

ومی حـق تعـاىل، چـون مریـد صـادق بـه یّـبدو قایم اسـت، یعنـی قَمشاهدۀ وجود خود و میان مشاهدۀ آنکه وجود 
چون مشاهد آن شود که وجود بدو قایم است، بـه افتخـار و  .فقر وعجز و ضعف و نیاز آغاز کند ،وجود خود نگرد

  :بیتکند، ناز پیش آید و بدین ابیات تعلل می
ـــه تَ ـــی ک ـــحر گه ـــس ـــدجّل ـــاز کنن ـــق س  ی عش

 بیافـت هر آن شکسته کزان غمزه یک کرشـمه
 بـــه بـــاغ نـــازش هـــر دم گلـــی دگـــر شـــکفد

 س بـــه ســـر دوان گـــرددهـــزار جـــان مقـــدّ
 

ــــد  ز غمــــزه بــــر دل عشــــاق تــــرک تــــاز کنن
ــــــ ــــــاز قّص ــــــدز ن ــــــر اودراز کنن ــــــه ب  ۀ کوت

ـــــد ـــــاز کنن ـــــاش از نی ـــــۀ گله ـــــک غنچ  ولی
 چـــو یـــک نـــورد ز طومـــار عشـــق بـــاز کننـــد

  

و چـون نظـر بـر » کَظُـرُ الَیْـاَرِنـی اَنْ«: رد کـهت وجودشد، فریاد برآوو حالت کلیم عللم این بود، چون ناظر خاصیّ
ابـن عطـا رحمـه » رٍ فَقـريٌخَیْـ تَ اِىلَّ مِـنْزَلْرَبِّ اِنّی لِما اَنْ«فقر وفاقت اظهار کرد که . شکست و عجز و ضعف کرد

ه بدان سبب که اندرون اوممتلی شد .ت نظر کرد، خشوع و خضوع ظاهر کردت به ربوبّیچون از عبودیّ: گفته است
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و اگر نه این بازخواست از شوایب . ل احوالت در ّکبه زبان افتقار پیش آمد از غایت عبودیّ .بود از واردات انوار
موسـی عللـم سـؤال کـرد از : حسني منصور رحمـه در معنـی فقـري گفتـه اسـت کـه. ی بودطلب و روایب سؤال مصفّ

خواهم کـه مـرا از وهـدۀ کردی، ازتو در می بار خدایا محتاجم، چون مرا به علم یقني مخصوص: ت کهحضرت عزّ
مـرا : گویـدشیخ رحمه می. علم یقني به اوج عني یقني رسانی، و از حضیض عني الیقني به یفاع حق الیقني رسانی

ت معنی این آیت که موسی عللم از بعد رتبت با خرب شده بود، و این سؤال طلب رتبت قربت  عـزّ .نمایدچنني می
وسیلتی و ذریعتی مرا بار خدایا بی: گفت. که قناعت نکرد به رتبت مکالمت .حال عني فقر بودبود و دانسنت این 

کـه . خواهم که مرا از حضیض مکالمت بـه یفـاع مشـاهده رسـانیت مکالمت مخصوص کردی، اکنون میبه مزیّ
ت یافت، ازل او بعد و انفصال  فقر او صّحو کثافت و اتصال  بی آنجا همه قرب در قرب است و وصل در وصل

م بـود بلبل وقـتش بـدین ابیـات مـرتّن. عیان اونهان، نهان او عیان. لل او آخر، آخر او اوّابد باشد و ابد او ازل، اوّ
  :شعر

 ســــحرگهی کــــه ازل بــــا ابــــد قــــرین گــــردد
 دو کــون جملــه یــک انگشــرتی شــود بــه مثــل
ـــدس ـــريۀ ق ـــردد از حظ ـــس وزان گ ـــیم ان  نس
 دیکـــی کرشـــمه ز فقـــر انـــدر او جمـــال دهـــ
 جمـــال فقـــر چـــو دیـــدی کمـــال روی نمـــود
ـــود  در ایـــن مقـــام کـــه روح األمـــني امـــني نب

 ای عقــل و جــان در آن حــريانعجیــب واقعــه
ـــان مرغـــان را ـــه جـــان شـــنو ز ســـلیمان زب  ب

 

 نهـــان عیـــان شـــود و آســـمان زمـــني گـــردد
ــــش آن نگــــني گــــردد ــــه حوادثشــــان نق  هم
 ز جســـــتنش همـــــه آفـــــاق عنـــــربین گـــــردد

 ن دفــني گــرددکــه هرچــه غــري وی اســت انــدرا
 عجب کسی که درین یـک مکـان مکـني گـردد
 بگـــو کـــه رنـــد خرابـــات چـــون امـــني گـــردد؟
 کــــه آن چنــــانی ناگــــاه ایــــن چنــــني گــــردد
 کــه تــا تــو چشــم زنــی ایــن گمــان یقــني گــردد

  

  
  در بیان آنکه از فتوح خورد: باب بیستم

و فاتحـه و  ،سـعی نمایـد چون صوفی در استدعای زهد و تقوی، و اسـتجماع دیانـت و امانـت: شیخ رحمه گفت
به طاعات و عبادات مستغرق کرده و او را حرصی تمام باشد بر طلـب یافـت حـق سـبحانه و  ،خاتمۀ روزگار خود
ای یافته باشد، شاید روی طبیعت مایل هیچ اسباب این عالمی نباشد و از جمال مکاشفات بهره تعاىل، چنانکه از
یـا بـر  ،ادبـی کنـدو نشان او آن باشد که، هر آن وقت که بـی. الیقني بودمۀ این مقام علم و مقدّ .که ترک کسب کند
چنانکـه . در مقابلـۀ آن عقوبـت آن بیابـد در وقـت یـا در روز .که از روی شریعت منهـی باشـد ،چیزی اقدام نماید
خوانـد درویـش تنگـدل شـد و ایـن بیـت مـی. موشی موزۀ درویشی بینجید و سوراخ سوراخ کـرد: منقول است که

یعنی این حال، به سبب عقوبتی بوده است که از سر غفلت از من در وجود . اِبِلی تَبِحْتَسْ مازِنٍ لَمْ لوکنتُ مِنْ: یتب
شـیخ گفـت رحمـه هـر وقـت کـه  . آمه است و اگر من صاحب مراقبت و محاسبت بودمی، این حال بـر مـن نرفتـی

وقـت را ضـایع  ،و نشـانش آن باشـد کـه. بشناسـدحـق تعـاىل در وجـود  افعـالِ بدین مقام مقابالت رسـد، معرفـتِ
ی و تجلّـ. ی افعـال، اقتضـای رضـای حـق تعـاىل کنـدو تسـلیم شـدن اوامـر اوبه برکت حفظ وقت  و تجّل ،نگذارد

و عبـارت از فنـا و نیسـتی، تـرک اختیـار باشـد و . ی ذات، اقتضای نیسـتی کنـدو تجّل .صفات اقتضای هستی کند
. ی سالک مراد خود و مراد حق سبحانه و تعاىل گم کنـد، و ایـن فنـای ظـاهر باشـدیعن. وقوف به افعال حق تعاىل

ا فنای باطن آنست که، در پیش نظر اهل شهود هیچ مخلوق را وجـود بنمانـد و ایـن لمعـانی باشـد،از پرتـو آثـار امّ
  .ی ذاتتجّل
، چون بدین مقام رسـد »شَیءٍ خَشِعَ لَهُاِذا تَجَلَّی اللّهُ لِ«ر این مقال زبان شارع است صلعم ق این حال و مقرّمصّد
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هَ  مَـنْ«: قـالَ رَسُـولُ اللّـهِ صـلعم. او را جایز باشد که هر فتوح که از غیب بدو رسد قبول کند و از آن تناول کند وَجـَّ
ی فَلْکانَ عِنْـ قِهِ وَ اِنْبِهِ فِی رزْ یأخُذُه وَ لَیوُسّعْرافٍ فَلْألَةٍ وَال اِشْرِ مَسْغَیْ قِ مِنْهذا الرِّزْ هَ شیءٌ مِنْاِلَیْ هُ اِىل فَعْـیَدْدَهُ غِنـِّ
 خواسـت و مسـألتِیعنی هر آن وقت که  از موضعی فتوحی و رزقی روی به شـخص نهـد، بـی» هُوَجُ مِنْهُوَ اَحْ مَنْ

ایثار و اگر یساری و توانگری باشد، وی را قبول کند به محتاجان  .او، باید که قبول و صرف کند بر اهل و فرزندان
ت بـه نیـّ. کند بر آنکه جایز است که سالک صادق زیادت از احتیـاج ماالبـد قبـول کنـدکند، این حدیث دلیل می
باشند که چون فتوحات دنیاوی قبول کنند، به اربـاب محـاویج  از این طایفه بعضی آن. آنکه صرف کند بر دیگران

و او را . تواردی بدیشـان رسـد از حضـرت عـزّصرف کنند و بعضی آن باشـند کـه در توقـف دارنـد تـا آنگـاه کـه 
او به حق باشد،و صـرف کـردن او بـه حـق، در اخبـار منقـول اسـت کـه رسـول  اجازت دهد که صرف کند تاگرفنتِ

. تـر باشـدیا رسول الله به کسی بخش که ازمن محتاج: عمر گفت. خدای صلعم چیزی به عمر خطاب رض بخشید
و هر آنگاه کـه چیـزی از ایـن . کنن فراخ دست شو، و بر دیگران صرف میبستان و بدا: رسول عللم وی را گفت

بعد از آن عمر رض از کس سؤال نکـردی . وسیلت ارادت و خواست تو آنرا قبول کنمتاع دنیاوی به تو رسید، بی
ر خـود خواست او بدو رسیدی قبول کردی واین تعلیم رسول عللم بود مر صحابه را که از تـدبري اختیـاو هر چه بی

: علـم حـال چیسـت؟ گفـت: از سهل عبدالله رحمه سؤال کردنـد کـه. منسلخ بودند و ناظر فعل خدای تعاىل بودند
واگر کسی به رتبت این صفت آراسته بود از جملۀ اوتادو ابدال باشد و شرط آنسـت ایـن طایفـه را کـه  ،ترک تدبري

.  حق تعاىل قبول کنند رسد از فتوحاتِیشان میو هرچه بد ،فتوحات قبول کنند که حاضر حضرت حق تعاىل باشند
یعنی در حال ستدن و قبول کردن و درحالت بخشیدن . و بر دیگران صرف کنند، و این مقام، صوفیان زهد خوانند

 تـا دوُران را نزدیـک کنـدو رمیـدگانِو خـود را وسـیلتی سـاخته باشـد  ◌ْ ی نباشدو ایثار کردن نفس او را هیچ حظّ
ای باشند که هرگاه که فتوحی بدیشان خواهد رسید بـر ت آرامیده گرداند، و طایفها حضرت عزّصحرای غفلت را ب

و  اال به معرفت و تنبیهـی کـه از حـق تعـاىل بدیشـان رسـد الع یابند و بعضی باشند که قبول نکنندآن وقوف و اّط
و ایـن طایفـه را انـدک ذوقـی  عاىلد افعال با حضرت حق تمۀ علم و رؤیت تجّرمقدّبعضی باشند که قبول کنند بی

و این حال ضعیف است به نسبت حـال سـابقان  ر شودت به سبب رؤیت نعمت، و آن ذوق زود مکدّباشد از محّب
و در  ،در سـتدن مختـار باشـد و صادقان ومخلصان و از این سالکان که شرح دادیم، مقام آنکـس عـاىل اسـت کـه

و مادام که سالک در این مقام  موقوف از وجود هوای نفس باشدف که ت تصّرصرف کردن مختار، به شرط صّح
ت به تعریف علم کامل و عقـل شـامل ا زاو زایـل هر آنگه که این بقیّ. تی از هوی در اوموجود باشدباشد هنوز بقیّ

و ایـن مقـام  ص باشـددر اخـذ و اِعطـاء مـأذون و مـرخّ. ت از او برخیـزدشود، احتیاج به تعریـف از حضـرت عـزّ
مـان، و اگـر یافتـه شـود، و نظري او کم افتد در آخرالزّ صادق باشد ومثل این وجود در این زمان عزیز باشد قّقانمح

اد کـرد از شـیخ خـود حمّـین سماع دارم که حکایـت مـیاز شیخ ما ضیاء الدّ: شیخ رحمه گفت. کربیت احمر بود
و در زمان  ۀ آن حق تعاىل مرا از آن باخرب کرده بودممن آنگاه از طعامی تناول کنم که در مقدّ: رحمه که او گفت که

اد بـر، او برداشـت و بیـاورد، فالن طعام بردار و به نزدیک شیخ حمّـ: او شخصی به واقعه دید که او را گفتندی که
ا شـود، و ا و معـرّف خـاک مـّربی بود به بهرت طعـامی، از تصـّرهر نفس که مربّ: و گفتی که شیخ ازآن قدری بخورد

ت، بلنـدتر نیازمندی نمودن و افتقار کردن با حضـرت عـزّ: واسطی رحمه گفته است. پوسیدگی به وی نرسد دستِ
و نیکوترین حکایتی که در این حال منقول  درجۀ مریدان است و استغنای به حق تعاىل اعلی درجۀ صادقان است

کـرد، کرده بود و از مردمان سؤال مـیدست دراز : یکی از صادقان، ابوالحسني نوری را دید قد که: است آنست که
ایـن اعرتاضـی : به نزدیک جنید رحمه شد و او را خرب داد، جنید گفـت. این حالت بر او گران آمد و منکر وی شد

و در عقبـی از خـدای تعـاىل  کرد تا دنیای فانی از ایشـان بسـتاندناخوبست که ابوالحسني از بهر آن این سؤال می
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یابد، پس ترازویی بخواسـت و آنکه نقصانی به حال او راه میمتی باقی بدیشان دهد، بیتا حق تعای نع ،بخواهد
هـا بـه این درم: ها ریخت و مراگفتای درم برگرفت و در میان آن درمو قبضه. ای کردهصد درم برکشید و در صرّ
بهـر آن سـنجد تـا مقـدار و کردم که هر آنکس که  بسنجد، از مندرخود اندیشه می: گویدنزدیک نوری بر، وی می

ت آن بداند، این چه اشارتست که شیخ سخته و غري سخته به یکدیگر آمیخت، امتثال فرمان را برداشـتم و بـه کیفیّ
وی را : ای کرد و به من داد و گفتهنزدیک ابوالحسني بردم، او نیز ترازویی بخواست، و صد درم برکشید ودر صرّ

تعجب من زیادت گشت، از وی سؤال کردم . و آن قبضه که افزون بود برگرفت نمکبگو که من از تو هیچ قبول نمی
خواهد که هر دو طرف او را باشد، صـد درم وزن کـرد از بهـر ثـواب، و آن جنید می: این چه اشارتست؟ گفت: که

و  ت بـود، قبـول کـردمت را، آنچـه نصـیب رضـای حضـرت عـزّعزّ رتوزن رضای حضقبضه در میان انداخت بی
آنچه : آنچه  غري حق تعاىل بود رد کردم به نزدیک جنید رحمه آمدم و او را از آن حال خرب کردم، بگریست و گفت

از لطایف آنچه من سـماع دارم : شیخ رحمه گفت. او بود، برگرفت وقبول کرد، و آنچه نصیب ما بود رد کرد از آنِ
ی اصحاب حاضر بودندو به غایت محتـاج طعـام از اصحاب شیخ ما قد آنست که حکایت کرد مرا دوستی که وقت

ت سؤال کنید تا حق تعـاىل به خلوت رجوع کنید و از حضرت عزّ: شیخ ایشان را گفت. و طعام حاضر نبود بودند
بـر وفـق اشـارت شـیخ، اصـحاب بـه خلـوت رجـوع . و هر فتوح که بیابید نزدیـک مـن آوریـد شما را فتوح فرستد

: آمد، اسماعیل نـام، و کاغـذی در دسـت، سـی دایـره بـر او، گفـتحاب شخصی میاص بعد از آن از میانِ. کردند
درواقعه ان فتوح به من دادند، بعد از سـاعتی یـا کـم از سـاعتی، شخصـی از در  درآمـد و کاغـذی نزدیـک شـیخ 

هـذا «: گفـتنهـاد ومـیهـا مـیسی درست تعبیه بود در میان کاغذ  درست درست بر دایـره. بنهاد، سرش بگشود
شنیدم که شیخ عبدالقادر قد مریـدی بـه : مصنف رحمه گفت. یا سخنی که به معنی این بود» توح شیخ اسماعیلف

این مقدار به من فرسـت، آن : ومقداری طعام و زر معني کرد و گفت. نزدیک شخصی فرستادکه ارادتی بدو داشت
ف جایز نیست و اگر اجازت تصّرشخص پیغام دادکه این مقدار، شخصی نزدیک من به ودیعت نهاده است و بی

ناچـار اسـت از فرسـتادن ایـن : ف آن فتـوی  شـیخ مریـد را بفرسـتاد و گفـتاز شیخ فتوی طلـب کردمـی در تصـّر
ملتمس، آن شخص چون مبالغت شیخ بشنید بفرستاد بعد از فرستادن آن ودیعت، مکتوبی از صـاحبش برسـید بـه 

آن شـخص بـه نزدیـک شـیخ . مریدان شیخ عبـدالقادر برسـاناین شخص که آن ودیعت که پیش تو نهاده است به 
-ظن شما چنانست که اشارت فقرا بـی: خواست، شیخ وی را گفت کهآمد و عذر و ابائی که در میان کرده بود می

به قدر : شیخ رحمه گفت. ت علم و حال باشد، یادواعی نفسانی و بواعث هواجس شیطانی بدان مقرون بودصّح
هرگـز . و اگر ظرف دل پر باشد از کـار آخـرت غم دنیا و اهتمام به رزق از اندرون برخیزد سعی و ریاضت سالک،

و  و اورا حلیـف رفـق و مـدارا کننـد ،او را عذاب نکنند به غمهای دنیا، و از عالم تحقیـق توفیـق رفیـق وی گـردد
هر روزی نزدیـک و عون عبدالله مسعودی رض سه صد و شصت دوست داشت و  ل در وی ظاهر شودصفت توّک

وهر روز . و یکی دیگربوده است ازجملۀ صادقان که او را هفت برادر بوده است در دین ومسلمانی دوستی بودی
که حق تعاىل، شخصی سبب سازد تامقدار رزق و کفـاف شخصـی ظـاهر کنـد،نعمتی  و هرگاه ،نزدیک یکی بودی

و این از ضعف حـال گوینـد کـه . معلوم مشئوم است: های گویند کنیکو و راحتی باصفا باشد آن صادق را، و طایفه
عود از جملۀ صادقان و صدیقان بودو صاحب مقام و حال، و ازجملۀ واقفان افعال حق تعاىل بودو در شیخ ابوالسّ

ع هـذا و ما از او حالهـای درسـت عـاىل مشـاهده کـردیم، مَـ. مترک اختیار سباقت برده  بر بسیاری از مشایخ متقدّ
و . رسـانمخواهم که هر آنچه ترا بکار آید از طعام معـني کـنم و بتـو مـیمی: دیک اوآمد و وی را گفتمردی به نز

هر آن چیزی که حـق تعـاىل مـا را ظـاهر : عود، او را گفتابوالسَّ. دمئومٌ، در تردّلُومُ مَشْاَلمَعْ: اندبدین سبب که گفته
مـن : کند کهابوبکر کتانی رحمه حکایت می. شوم نخوانیم مبارک داریم و مبارک خوانیم و آن راآن را گرداند، ما 
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ه مجـاور از اول تـا آخـر روز در حـرم کعبـه بـه مکّـ .و عمر و مکی و عباس مهتدی رض سی سال  صحبت بـودیم
و . ان فروخـتو ما را از اسباب و اثاث دنیا چندان نبود که به بهای یک دینـار زر بتـو د بودیموجمله مجّر ،بودیم

رما بگذشتی که افطار نکردمانی، در سؤال بر خود بسـته بـودیم، اگـر از غیـب چیـزی حاضـر چهار روز ب سه روز و
وقتـی کـار بـر مـا سـخت شـد، . سؤال و خواست، قبول کردمانی، و اگرنه قناعت و صـرب پـیش گرفتمـانیشدی بی

از ر قصد خانۀ ابوسعید خرّاز غایت اضطراچنانکه از ضعف نفس برتسیدیم که مبادا در فرایض نقصانی پیدا شود
چون اصحاب را بدید، چنانکه شـرط اکـرام المضـیف باشـد، طعـامی . کردیم که ازجملۀ متقیان و پرهیزگاران بود

ش تو چگونه اسـت؟ وجه تعیّ: و از سلطان العارفني بایزید بسطامی سؤال کردند کهبخواست و ما آن را بکار بردیم
و یکـی از مشـایخ  رساند، مرا محروم نخواهد گذاشتوک را روزی میخداوندگار من جل جالله سگ وخ: گفت

فقري که صدقه ستاند، باید که : اند کهو بعضی گفتهترک سؤال از جملۀ خالیق: فقر چیست؟ گفت: را سؤال کردند که
  .در میان واسطه نبیند و اگرنظر به واسطه کند از دون همتی وی 

یکی ازصالحان : اند کهآورده: حکایت. ر قدم زاهدان، اول قدم متوکالن استآخ: ابوسلیمان دارانی گفته است که
تـا . و عهدی با خود بکرد کـه ازهـیچکس سـؤال نکنـداز غایت زهد از خلق عزلت گرفت و بر سر کوهی مقیم شد

ر بـه ت هفت روز برآمد، و از مطعومـات هـیچ چیـز نیافـت، اضـطرارسد، مّدواسطه بدو میآنچه رزق او باشد، بی
خداونـدا : گویـدت مـیاعتدال تجاوز پذیرفت و درمناجات با حضرت عزّ و اضطرابش از حّد ،غایت کمال رسید

ای به من رسان و اگر عمرم به آخر رسیده است، مـرا اگر عمرم باقیست، آن رزق که در ازل به نام من قسمت کرده
ر چنـان رفتـه اسـت کـه بـه واسـطه رزق بـه تـو تقـدی: ی به گوش هوشش فرو گفتند کهبمنهیان غی. به حضرت رسان

رسد، برخیز و به میان شهر رو، تا رزق تو به واسطه به تو رسانیم، چون به میـان شـهر رسـید، حاضـران بـدو تـربک 
خواهی بدان سبب که می: بعد از آن به سمع دلش فروگفتند که. آوردندهای نیکو به نزدیک او مینمودند و طعام

نـدانی کـه منزلـت و قربـت آن جماعـت کـه رزق ایشـان . دنیا حکمت ما باطـل خـواهی کـردنکه زاهد باشی، در 
شـیخ . واسـطه بدیشـان رسـدتر از آن است که آن جماعت که ارزاق ایشان بیزیادت. بواسطۀ بندگان بدیشان رسد

پیش او ت بنده باحق تعاىل آنست که، دست خالیق ودست مالیکه و دست قدرت معیّ تِنشان صّح: رحمه گفت
مـن فـرو  بـه گـوش سـرّ. د بودمکسب مرتدّ دانستم، در ترک آن حرفتی مرضیّ: یکسان باشدو بزرگی گفته است که

مطلقم حوالت رزق تو بادوسـتی از دوسـتان  ل بجای آری، من که رازقتوّک تو راضی نباشی که اگر حقّ: گفتند که
ی طمـع از اسـباب دنیـا چـون سـالک صـادق بکلـّ: شیخ رحمه گفـت. یا با دشمنی از دشمنان خود کنم. خود کنم

منقطع کندو کار خود به وکیل مطلق تفویض کند، حق تعای دنیا را بـه خـدمت او بـاز دارد، و او خـدمت دنیـا بـه 
اند که وقتـی آورده. فتوح باشد، حرکت نفس و طمع به خلق خیانت و گناه داند و آن کس که صاحبت داردکراهیّ

ال آنرا برداشت و با او به خانه برد، آنچه اجرت بود بـه وی وب حّمّیبواَ. ای بخریده بودارهامام احمد رحمه آرد پ
وب بر آن نـان آمـد، نفـس او بازخواسـتی کـرد، پختند، دروقت اجرت ستدن چشم بوایّفاقاً در خانه نان میداد، اّت
صالح پسر امام احمـد در . وب نستد اّیدو نان بدو ده، بو : پسر را گفت. امام احمد قد به فراست بدانست اندرونِ

-و قبول کردن چرا بود؟ امـام احمـد رحمـه مـیچه بود  سبب ردّ: کند کهوقبول بماند، از پدر سؤال می تعجب ردّ
این شرح احوال اربـاب قلـوب و . بوایوب واقف مکر و آفات نفس است،  نومید شده بود از یافنت مراد: گوید که

ودر  ت صـافی و فکـرت ثاقـب دارنـدنیّ و اکتساب به در قبول و ردّ و عارفان است کهصادقان ومتقیان و عالمان 
اند، و بـه مخالفـت نفـس سـعادت ابـدی و سـیادت سـرمدی و مراضـی احـدی جملۀ مقامات گام بر سر کام نهاده

  :ا جمعی باشند کهامّ. اندحاصل کرده
در روزگـار امريالمـؤمنني عمـر . یست با طایفۀ صوفیانقی نسؤال از برای جمع مال کنند، هیچ ایشان رانسبتی و تعلّ
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دادیـد؟ چرا به این سـائل بـاز نمـی: دادند، ایشان را گفتو حاضران او را چیزی نمی ،کردرض سائلی سؤاىل می
ای آویخته بود پر از نـان، در زیر بغل سایل توبره. عمر رض نظر کرد. خواهدوی را طعام دادیم، زیادت می: گفتند
ه بزد و امـام تونه سایلی که تو بازرگانی، پس آن توبره از وی بستد و پیش شرت بریخت و او را چند دّر: گفت او را
فقر یا سبب مثوبت و سعادت، یا سبب عقوبـت و : د اولیاء علی مرتضی کرم الله وجهه گفته است کهقني و سیّالمتّ

فقري به حلیت و زینت اخالق حمیده : نست کهباشد آ نشان آنکه واسطۀ نیل نجات و اعال درجات. شقاوت است
بلکه در کل احـوال شـاکر . ی باشدو در طاعات باری سبحانه و تعاىل مسارعت نماید و از فقر شکایت نکندمتحلّ

به وصمت اخالق : ت باشد و نشان فقري که فقر او سبب عقوبت و وبال و جرم ونکال باشد، آنست کهحضرت عزّ
و خود رادر معرض شکایت و سـخط و . گار در عصیان و دواعی نفسانی به آخر رساندو روز ،ذمیمه موسوم باشد

ایـن اسـت : شـیخ رحمـه گفـت. کند و از مواقع شبهت که مظهر مثالب و معایب است، احرتاز نکندقضا ظاهر می
  .ادبان و مخالفان راه طریقت شرح احوال بی

  :قطعه: رده است سخت زیبا و این استشیخ تاج الدین قد در این معنی گفته است و به نظم آو
 ایخرببربـــاد غفلـــت دادهعمرخـــودای بـــی

ــردام غــرور ــوت شــهوتت بســته اســت ب  عنکب
ــا نــه دیــنبــی  نواچــون کــافر درویــش، نــه دنی
 وعارمسجدی و اندر کنشتت جای نیستننگ

 خودکدام؟چیست؟دوزخجنت:کهدعویوانگهی
ــو ــاد دیو،ای ــردهادر فریــب آب ــوان ب ــه کی  این ب

ــ مــردان چــرخِ یــاچو  ت آرگــردان زیرپــای هّم
 آشـکار او بـسراه حق بس روشن است و کار

 ایتا تو در بند خـودی هـم بنـدی و هـم بنـده
 

ـــاده ـــنت بگش ـــی برخویش  ایصـــددرازبی دولت
 ای؟آخــر ای خرننگــری کانــدر چــه دام افتــاده
ــالع زاده ــه ط ــر چ ــادر ب ــویی ز م ــدبرا گ  ای؟م

ــــ  ایدان را بــــادهبهــــر نیکــــان بادتنــــدی وبَ
 ایسادهدلچونکهسالهوششبیستایشادباش

ــن نمــی ــادهای ــا ننه ــریخ بن ــه جــز ب ــی ک  ایدان
 اییا زن آسان چرخ گردان، چنـد ازیـن نرمـاده

 ایبینی که اندر پـیش خـویش اسـتادهزان نمی
 ایچـــون زخـــود فـــارغ شـــدی آزادی و آزاده

  

  
  الندان و متأهّدر بیان شرح مجّر: باب بیست و یکم

و اسـباب اسـتقامت . طایفۀ صوفیان بر نظم عقد صدق و تحصیل خالصۀ دین روزگار بسر برند: گفت شیخ رحمه
و به عقـل وافـی  ،ا دارند، و به وجه تجربت در تجرید و تأهل شروع کننددولت روح مهیّ دل و استدامتِ مملکتِ

کفایـت نهـاده  در دسـتِومفتاح ابواب مصـالح نفـس،  و رای صافی بر سرکشی و توسنی نفس واقف شده باشند
دواعی هوای نفس و بواعث رعونـت طبیعـی مباشـر آن شـوند، و ل بینند بیباشند  و هر آنگاه که مصلحت در تأهّ

و صفحات روزگار ایشان، بـه نفحـات . ت بنهدسالک چون به مقام استقامت رسد، میان دل و نفس، عدل و سوّی
بر عزوبت، تا آنگاه که به مقام  منزل مردان رسد، حق تعـاىل  ن دارد و هر آن سالک که صرب کندمساعی جمیل معیّ

و هر آنگاه که تعجیل نماید و از غایت شـره و . ا گرداندا و مهنّهر آنچه مقصود او باشد از اسباب دنیا، وی را مهیّ
دانسـت و از عزایم بازماند و طالب رخصت شود و ببایـد . شبق زن خواهد، ازمنازل و مقامات مردان محروم ماند

و تعجیل نمـودن بـر زن خواسـنت، غایـت خسـران و نقصـان  . ۀ مؤمنان رات است مر عامّکه رحمت از حضرت عزّ
مستحاضـه از  همچنانکـه زنـانِ. خود را به زن خواسنت مبتال کند، او را حدث و حیض مردان خواننـد مرید مستعدّ

-چـرا زن نمـی: وبـه بزرگـی گفتنـد محـروم مانـد نماز و طاعت بازمانند، او نیز به سبب زن از مقام و حال مـردان
زن،الیق مرد بالغ باشد، من هنوز بالغ نیستم و در باب عزوبت و زن کـردن، احادیـث بسـیار آمـده : خواهی؟ گفت

اش آنست که هر آنکس که مرکب نفس را در تحریض عزبی و تزویج، از بهر تفاوت اخالق خالیق، ضابطه. است
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د کرد و از مکر نفس و دیو ایمن تواند بـود، شـاید کـه زن نخواهـد و هـر آنکـس کـه قـادر به لجام تقوی مُلجم توان
عوف . ر برادران واجب باشد معاونت او کردن تا از سلوک باز نماندباید که زن خواهد، و ب نباشد و از حرام ترسد
فرزنـد داشـتی دو رسول صلعم چون غنیمت را قسمت کردی، هـر آنکـس کـه زن و : کند کهمالک رض روایت می

ار یاسر رض حاضـر بـود بـا وقتی عّم: گوید کهراوی می. و هر آنکس که عزب بودی، یک بهره دادی .بهره دادی
م بـه حسـن فراسـت و وفـور کیاسـت صـلع–داشـتند، رسـول و در اندرون  می. جمعی، بر آن قسمت راضی نبودند

فرمـود و مـی. افتـادگردانید، و آن سلسله درمیمی عصارسول عللم به کنار . ده بودای زرین بمانو سلسله. بدانست
ار رض حال شما چگونه باشد چون از این نوع شما را بسیار شود؟ از حاضـران هـیچکس جـواب نـداد، عمّـ: که

ی اسـت بتزویج، بزرگرت حجـا: شیخ رحمه گفت که. ما همه دوست داریم که از این جنس ما را بسیار باشد: گفت
ابوسلیمان دارانی . هاستۀ شرها و فتنهمادّل تشویش و بهر آنکه زن خواسنت، مایۀ تفرقه و اصارباب سلوک را، از 

ش طلب کند، یا زن خواهد، یا به کتبت حدیث مشـغول شـود،میل بـه دنیـا هر آنکس که وجه تعیّ: رحمه گفته است
م که چون زن خواست، بـر هیچکس از اصحاب ندید: و همچنني گفت که. و سالک را از شري باز دارد کرده باشد

یعنـی . »رِجـالِ مِـنَ النِّسـاءنَةٌ اَضَرُّ عَلَی الْدِی فِتْبَعْ ماترِکَت«: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم. آن مرتبت و منزلت خود بماند
ت و فعل ناخوب، چنان چهرۀ احوال مردان متغري نگرداند که مخالطت زنان، کـه ازمجالسـت و مؤانسـت هیچ مذّم
مُعالَجَةِ النِّساءِ، یعنی درمـان و  رٌ مِنْعُزُوبَةِ خَیْمُعالَجَةُ الْ: اندو بعضی حکماگفته ت تمام خیزدت و مضّرایشان، معرّ

صرب کردن از : و سهل عبدالله گفته است تر باشد از معالجت مرض مخالطت زنان کردنمعالجت در عزوبت، آسان
تـر اسـت از طاقـت داشـنت عـذاب ل مؤونـت ایشـان، سـهلتحّم و ،ل کردن رنج ایشانتر است از تحّمایشان، آسان

ل آن نـدارد، آن بـار گـران کـه آدمـی طاقـت تحمّـ: اند کـهگفته» نا ماال طاقَةَ لَنابهرَبَّنا وَالتُحَمِّلْ«: دوزخ و در تفسري
قـالَ . بق برباید از اهل زمان و به راحت جاودان رسـدچون سالک کسر شهوت تواند کرد، قصب السّ.شهوت است

حـاذِ؟ وَمـا خَفِیـف الْ: قِیـلَ یارَسُـولَ اللّـهِ» حاذخَفیفُ الْظَّهر، اَلْنِ اَلخَفِیفُ الْمِأتیْدَ الْبَعْ رُکُمْخَیْ«: رَسُولُ اللّهِ صلعم
تـرین خلـق، شخصـی ت دویست سال بهـرتین و فاضـلیعنی بعد از هجرت، به مّد. لَ لَهُ وَالوَلَدَلَهُاَلَّذِی ال اَهْ: قال
آنکس کـه او را نـه زن باشـد و : یا رسول الله سبک حال که باشد؟ گفت: گفتند. سبک پشت و سبک حال باشد

تـرک : گوینـدمی: به چه سبب؟ گفت: اند، گفتمردمان زبان طعن در تو دراز کرده: بشر حارث راگفتند. نه فرزند
و . تا مشـغول کـرده اسـت از سـّنکـه فـرض وی ر: گفت ایشان را بگو. د کرده است، یعنی زن خواسنتتی مؤکّسنّ

شرط آنست که مرید در شکست نفس سعی کند و شهوت را قهر کند به کثـرت صـیام، کـه روزه داشـنت اثـری تمـام 
ت و ایشان امتحان قّو و در حدیث آمده است که رسول عللم به جماعتی بگذشت. دارد در قمع برشکست شهوت

ت و طاقـت دارد کـه ای جوانان هر آنکس که قـّو: سول عللم گفتر. داشتندکردند و سنگهای گران برمیخود می
و هرکس که طاقت به  زن خواهد، باید که زن خواهد، و هر آنکس که مکنت ودارائی زن ندارد، باید که به غزا رود

نفـس را  و از حسـن آداب مریـد آنسـت کـه سـاقط گردانـد تغزا رفنت ندارد، گو به روزه باش که به روزه بودن قّو
و هر آنگاه که ذکر ایشان بر خاطر وی بگذرد، پنـاه بـا  ،وذکر زنان از خاطر دفع کند ،و عبادات کند د طاعاتمتعوّ

تا حق سبحانه و تعاىل بـه برکـت صـدق و راسـتی، نفـس او را سـاکن . درگاه حق تعاىل برد به تضرع و استغاثت
و از آفـات زن خواسـنت براندیشـد، و از . ل بـدو رسـدو پرتوی از انـوار د ،و آن مطالبت از او زایل گرداند، گرداند

سؤال کردند از . ی بیخ تزویج و خِطبت از اندرون وی مستأصل شودت سؤال، به کلّت مال و مذّمکثرت عیال و قلّ
ابـراهیم ادهـم . ت مـالکثـرت عیـال و قلـّ: تر اسـت؟ گفـتابن عمر رض که کدام بال است که مقاسات آن سخت

فالحی  و در مباشرت سعی کند، از او کس که به عادت کرد که مجالست ومخالطت زنان کندهر : رحمه گفته است
و  چون دویست سال از هجرت بگذرد جایز است که امتان عزوبت اختیـار کننـد: و در حدیث آمده است که. نیاید
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و  ،د بــا یــارانچنــان باشــد کــه خــاطر تــزویج متــواتر شــود بــه انــدرون فقــري، بعــد از اســتخارت، استشــارت کنــ اگــر
تی مدیـد س اللـه روحـه مـّدشنیدم کـه شـیخ عبـدالقادر قـّد: شیخ گفت. اگرمصلحت باشد پس از تجارب زن کند
حـال، بـدان خـاطر التفـات  گذشت، و از خوف تشـویش وقـت و کـدورتِخاطر تزویج و خطبت در اندرون او می

ت اسـتجازت مود، تا آنگه که از حضـرت عـزّنحداید آن خاطر صرب می و بر مقاسات شداید و مالقاتِ. نمودنمی
شیخ گفت . شیخ قیام نمودند به برکت صرب حاصل آمد و چهار زن بخواست و جمله به ارادت و رغبت به خدمتِ

او، او را یـاری  تِتعاىل به برکت صرب، و صـدق نیـّ ثمرۀ صرب رضای حق تعاىل است، چون مرید صرب کند،حق: که
او نگرداند، بلکه مدد او دهـد در  طبت او سبب حرمانِو خِ را به مقام مردان برساندو به جذبات عنایت، او  دهد

نفـس  ایشان که زن خواهنـد، از بهـر مخالفـتِ: ت و از دقایق علم صوفیان آنست کهمنزلت و قربت با حضرت عزّ
ویج، و هـر آنگـاه کـه اال تـز. و چندان مخالفت نفس کرده باشند که ایشان را هیچ مخالفتی بنمانده باشد ،خواهند

سـاعی و اّتی بـه نفـس دهنـد و هـر وقـت کـه حظـّ. نفس تزکیت تمام یافته باشد، میان دل و نفـس مصـالحت بـود
در نفـس طمأنینـت و . و هر آن وقت که دل به مواهب عنایت رحمانی محظـوظ شـود. انشراحی در دل ظاهر شود

من موافقت تـو کـنم در تا موافقت من کن در طعام، تو : نفس دل را گوید: سکون پیدا شودو بزرگی گفته است که
ار بدین مقام عاىل نتوان رسید اال بنـدۀ خـالص و سـالک متخصـص، کـه طیـار فضـای قـدس باشـد و سـّیو . نماز

. تـر از آنسـت کـه احتیـاج مـن بـه طعـام خـوردناحتیاج من به تزویج، زیـادت: جنید قد گفته است که. بیدای انس
ای چه نقصان  ایشـان دیـده: وی را گفت.کرد نزدیک عالمی راسخ در علمصوفیان میاند که شخصی عیب آورده
اگـر چنـدان گرسـنگی کـه ایشـان خـورده : گفـت. ن بسـیار خورنـدایشا: ای؟ گفتت ایشان مشغول شدهمذّم تا به

حفـظ اگـر تـو همچنـان : گفـت. ایشان بسـیار زن خواهنـد: گفت. باشند، تو خورده بودی بیشرت از ایشان خوردی
تـرا اگـر آن نظـر : گفت. ایشان سماع دوست باشند: گفت. فرج کرده بودی که ایشان، شره و شبق تو بیشرت بودی

زن بسـیار خواسـنت نـه از طلـب : بودی که ایشان، همچو ایشان سماع دوست بـودی و سـفیان ثـوری رحمـه گفـت
عبداللـه . ار زن و هفـده سـریت بـودکه امريالمؤمنني علی رض زاهدترین جملـۀ صـحابه بـود، واو را چهـ. دنیاست

اگر عمر من ده روز بیش نمانده باشد، : عبدالله مسعود رض گفت. و بسیار زن خواستی ت بوداس رض خري امّعبّ
و حق تعاىل در  ذکر پیغامربانی  ت رسمب به حضرت عزّزَام زن خواهم،که دوست ندارم که عَخواهم که در آن اّی

ورسـول . ت زن خواسـت  نزدیکـی وی نکـردیاند که یحیای زکریا، از بهر سنّآورده. دانکرده است که متأهل بوده
و هـر  ت مـن اسـتیعنـی زن خواسـنت سـّن» سَ مِنّـیسُنَّتی فَلَـیْ رَغِبَ عَنْ اَلنِکاحُ سُنَّتِی فَمَنْ«: صلعم فرموده است

الن کـه ذوق متـأهّ: دانسـت کـهامـا ببایـد . بلکـه از مـن دور اسـت. کند نـه از مـن اسـت آنکس که ترک این سنّت
د فرمان زن ل آنکه دایماً مقیّاوّ. ها تولد کندمعاملت به حلق جانشان نرسیده باشد، از تأهل ساخنت ایشان بسی فتنه

ها و مرادهـای او کوشـد، هر آن مرد که مطیع زن شود و در تحصیل هوی: حسن بصری رحمه گفته است که. باشند
مـان در آخرالزّ: رسول صلعم فرموده است کـه: و در خرب آمده است که در دوزخ کشنددر روز قیامت او را به روی 

کننـد و از فقـر رنجاننـد و سـرزنش مـیهالک مرد بر دست زن باشد و مادر و پدر و فرزند، از بهر آنکـه او را مـی
کند که موجـب هـالک  ش ایشان، در کارها شروععیّتتا بیچاره را بر آن دارند که به سبب وجهت  کنندشکایت می
و اکـرام  تچنانکـه شـرط مـودّ. ای به مهمانی یـونس صـلعم برسـیدندطایفه: و در اخبار آمده است که. وی باشد

رض باشـد، عِـیف است، خواست که بدان قیام نماید، زن وی زنی سلیطه بود،چنانکه عادت زنان شوخ و بـیالضّ
. گفـتبـود و هـیچ جـواب نمـیعم در جواب اوخاموش مـیصل–و یونس  رنجانیدوی را می. کرددراز زبانی می

ل موجـب ایـن بردبـاری و تحمّـ: خواستند که از وی سـؤال کننـد کـهو می ب بماندندجماعت در آن حلم وی متعجّ
گاه شدم به نور نبوّیونس صلع. آمدیا مانع این سؤال میچیست؟ ح جماعت را . ت و وفور فراست، از این سؤال آ
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ام تـا هـر آنچـه در آن عـالم ارید از این حال، که من از حق تعاىل به تضرع و ابتهال درخواستهعجب مد: گویدمی
تـا . ب کـرده اسـتحجاب و عقوبت من خواهد بود، درین عالم مرا بدان مبتال کند، اکنون مرا بـدین سـلیطه معـذّ

و بـرین مکابـدت مصـابرت ام، فردای قیامت  هیچ حجابی و عذابی نباشد، من بدین سبب تسلیم سلطنت او شده
ی رضـای ها افتنـد و از بهـر تحـرّاین شرح فتنۀ عموم است که مردمان به سبب ایشان در بالها و محنت. نمایممی

و از فوایـدی کـه مسـتوعب مقامـات و مسـتجمع حـاالت  ت محـروم ماننـدایشان، از تحصیل مراضی حضرت عـزّ
دارد و آن، آنست که نفس ممتزج است و به سب آن  قلوب تعلّق ای هست که به اربابفتنهو  بهره گردندباشد، بی

امتــزاج قــوت گــريد از مجالســت ومخالطــت ایشــان، و طغیــان آغــاز کنــد آتــش طبیعــت او کــه بــه کثــرت ریاضــت و 
راه یابـد، پـس  دوبـباشد دیگر باره مشتعل شـود و قصـور و احتبـاس بـدین سـبب  مجاهدت و مخالفت فرو مرده

بـه . یکـی در بـاطن و یکـی در ظـاهر .اشد که در وقت مجالست زن، ایشـان را دو چشـم باشـددرد آن ب درمان این
رابعۀ عدویه رحمه این معنی به نظم آورده است . ازل، به چشم ظاهر ناظر منظور حاضر چشم باطن، مشاهد شاهدِ

  :بیت
ـــــی جَعَلْ ـــــی الْاِّن ـــــکَ فِ ـــــدِّثیتُ ـــــؤاد مُحَ  ف
ـــــــ ـــــــی لِلْفَالجسْ ـــــــیْمُ مِّن ـــــــؤانِجَلِ  سٌسِ مُ

 

ــــــ ــــــوَاَبَحْ ــــــنْتُ جسْ ــــــی اَرادَ جُلُوْ مِی مَ سِ
ــــــ ــــــی الْبُ قَلْوَحَبِیْ  فــــــؤادِ اَنِیســــــیبــــــی فِ

  

تـا خاصـگی دل بـر تخـت . مات و حرم خاص شهنشاه وحدت ساختهساحت فؤاد خلوتخانۀ سلطان عزّ: گویدمی
  :گوید بیتمیزبانی افشاند و به زبان بینوشد و دامن از التفات به اغیار میکالم می بخت، شراب
 مانـــــدگریـــــد دیـــــده تـــــانمش مـــــیمـــــی

ــــرم ــــادی نگ ــــوی ش ــــه س ــــر ب ــــامردم اگ   ن

 

 مانــــدنالــــد ســــینه تــــا دمــــش مــــیمــــی
 مانــــدتــــا در دو جهــــان بــــوی غمــــش مــــی

  

از بهر آنکه محبـوب دل بسـاط نشـاط گسـرتانیده . ام، جماعت همنشینان و دوستان راو صورت و جسم مباح کرده
رطالـب یـار از ایـن خلوتخانـه دور کـرده، هه زخـم تازیانـۀ غـريت زحمـت اغو رواق فراق خـراب کـرده و بـ. است

و آینۀ دل را خاىل و پـاک  عونت و طبیعت عاری باشدوصال، که همچنني از جامۀ ر حضرت جالل و طایف کعبۀ
 از برای جمال الیزاىل کرده باشد، شاید که زن خواهد و اگر نه مشاهدۀ جمال صورتی روح را محجوب گرداند از

ایـن حـال جمـاعتی اسـت کـه . گرداند ی بر او منسدّو ابواب فتوحات غیبی و واردات سرّ. تقرب حضرت احدّی
باشد که شارع عللم رخصت فرموده و مجالست ایشان به سبب تزویج مباح گردانیده، چگونه . ناظر جماىل باشند

شـیخ رحمـه . ایمرت حق سبحانه و تعاىلحال قومی که نظر کردن به شاهد مباح دارند و دعوی کنند که ما ناظر قد
این اباحت محض است و شهوت پرستی صـرف، و از غایـت بحـث و استکشـاف، بـه تجربـت ایـن حـال : گفت

مرید صادق بایـد کـه از . محقق شده است که نظر کردن به شاهد، کف شراب شهوتست، بلکه خود اصل شهوتست
د و در استحفاظ عادت معهود و سريت محمود سالکان مناهج صحبت این طایفه که نظر را مباح دارند، احرتاز کن

مُـرُورُ «: انـدو آثار ایشـان بـه مقتـدای خـود سـازد، کـه ایشـان گفتـه ت سعی نمایدت و مرتقیان معارج الوهیّعبودیّ
 ريحـال او، همـان تـأثیعنی گذشنت فعل بد بر خاطر عارف، بر مقـام و » ن بهافاعِلِیْلِ الْعارِفِ کَفِعْبِ الْفاحِشَةِ بِقَلْالْ

صـاحب درد آن باشـد کـه هـر آنچـه حجـاب او خواهـد بـود، از  کند که فعل فاحشه به فاعل ، پس مرد فرد و مجدِّ
دریغ آنرا قطع کند مبارزوار، و اگر چیـزی حجـاب او خواهـد شـد، زبـان وقـت او را نفسانی و روحانی، به تیغ بی

  :گوید بیت
 ایــــن کــــوی مالمتســــت و میــــدان هــــالک

ـــــرد ـــــاکم ـــــن چ ـــــدری دام ـــــد قلن  ی بای
 

 بازنـــــــدۀ پـــــــاک ویـــــــن راه مقـــــــامرانِ
 تــــــــا برگــــــــذرد عیــــــــاروار و چــــــــاالک
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  در بیان قول در سماع و اختیار و انکار آن: باب بیست و دوم

ا عَرَفُـوامِنَیُنَهُم تَفیضُ مِنَ الدَّمْزلَ اِىلَ الرَّسُولِ تَری اَعْوَاِذاسَمِعُوامااُنْ: قالَ اللّهُ تَعاىل ا الْ عِ مِمـّ حَـقِّ یَقُولُـونَ رَبَّنـا آمَنـّ
اند صحابۀ رسول عللم که نوشندگان شراب شوقند و پوشندگان لبـاس ذوقنـد، و یعنی قومی» ا مَعَ الشّاهِدِینَتُبنْفَاکْ

ا ا و معـرّت مـّربت و ضماخ را از عوارض نفسـانیّدر وقت استماع سَماع آیات قرآن اسماع خود را از صمام بشریّ
  :بیت. آرندبر تکرار آیات قرآن تذکار غزل  می و. اندکرده

 سوز غمت ارچه عقل سوزسـت خـوش اسـت
ـــار یـــک شبیســـت ـــو ت  آری شـــب هجـــران ت

 

ــ  ه کــه از تــو دل فروزســت خــوش اســتهرغصّ
 لــیکن چــو در او امیــد روزســت خــوش اســت

  

اع چـون بـه ت، حـرارت ایـن سـماختالف ائمۀ امّت بیاین امارات سماع است از حضرت عزّ: شیخ رحمه گفت
دُالیقني دُالیقني رسد، اشک از دیده روان کند، و هرگاه که صاحبدىل را سماع باشد، حرارت حـزن و بـرودت بَـرْبَرْ

و وقـت باشـد کـه اثـر آن سـماع بـه دل  به یکدیگر تالصق یابند، همچون چیزی که بفشارند اشک از آن پیدا شود
نُ ثُمَّ تَلـیْ نَ رَبَّهُمْشَوْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَعِرُّ مِنْتَقْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. آیدو از تأثري آن اثر بشره و پوست در لرزیدن  رسد

ج آیـد و تنگـی در دل در تمـّو و از آن و وقت باشد که اثر آن سماع بـه روح رسـد» اِىل ذِکرِاللّه وَ قُلوبُهمْ جُلُودُهُمْ
عبداللـه عمـر رض چـون قـرآن . ین نشان ابـرار و صـلحا باشـدظاهر شود و خداوندش در ناله و اضطراب آید، و ا

و یـک روز و دو روز از خانـه بـريون  خواندی در یک آیت بماندی، چنانکـه از غلبـۀ اشـک برنتوانسـتی خوانـدن
اُبَـّی : چنان افتادی که او بیمار است و به عیادت وی رفتندی،و در خرب است که نیامدی و اصحاب و یاران ازظّن

: ت پیدا شد، رسول عللم گفـتخواند، جملۀ حاضران  از اثر آن قرائت رّقزدیک رسول عللم قرآن میکعب رض ن
ت به شـما و اُّم کلثـوم تی تمام است از حضرت عزّو عطیّ ت، دعا به غنیمت دارید که آن نعمتی بزرگدر وقت رّق

، همچنان گناه از وجود او بریزد کـه هرگاه که مرد از ترس خدای تعاىل بلرزد: رسول عللم : کند کهرض روایت می
و  آن وجود بر آتـش دوزخ حـرام شـود: برگ خشک در وقت جَسنت باد سخت از درخت بریزد و در روایتی دیگر

-اند در سماع شنودن، بعضی انکار مـیه اختالف کردهو اَئّم ار رض سماع شنیده استجعفر طیّ: منقول است که
. داننـدننـد کـه سـماع را راه حـق مـیو بعضـی آ نمایندبر این انکار اصرار می کنند وکنند و نسبت آن به فسق می

ّی سَقَطی و من چگونه انکار کنم  جُنَید و سَرِ: سماع؟ گفت چه گوئی در حقّ: حسن ابن سالم را رض پرسیدند که
قلـوب در تجـویز قُوتُ الْی رحمة در کتاب اند و شیخ ابوطالب مکّاند، شنودهذُوالنّون مصری قد که ازمن بهرت بوده

کنـد و اختیـار او صـواب و کندو از سلف صحابه و تابعیان نقـل مـیسماع دالیل بسیار و براهني بیشمار ایراد می
ر کافی به احوال سلف این اختیار کرده است، و حزم و احتیاط در آن بـه درست است که بعد از تدبري وافی و تفکّ

حرام است وحالل وشبهت، هر کس که از شره نفس : سماع چند نوع است :امضا رسانیده است، و شرح داده که
سماع شنود، وی را حرام است شنودن آن، و هر کس که به صفتی شنود کـه مبـاح باشـد و رعونـت طبیعـی بـا وی 

ا و سماع کـه از ایـن هـر دو صـفت مـّرب و آن ،همراه باشد، سماع وی سمت شبهت دارد،و آن نیز داخل لهو باشد
این قول شیخ ابوطالب مکی است : شیخ رحمه گفت. باشد، شنودن آن حالل است و بر آن هیچ انکار نیستا معرّ

که از کمال حال و وفور علم به احوال سلف، تقریر کرده است، و ما وجه تحلیل و تحریم سماع مفصل بیـان کنـیم 
هب شـافعی رض جـایز اسـت،ترک آن ا دف و شـبابه اگرچـه در مـذامّ: فایدۀ سالکان را بعون الله و حسن توفیقه

و از خالف دورتر، و آنچه جز این است، استماع آن رواست، چون قصـاید کـه در آن ذکـر بهشـت و  .تر استاوىل
ج شوق مشتاق باشد و ذکر هجر و وصل کرده باشـد، ت کرده باشد و هر شعر که مهیّعزّ دوزخ و اشتیاق به حضرتِ
اند بعضی از واجدان که سماع قوت ایشان بوده است، بر مثـال و بوده. ریخالفی و انکااستماع آن روا باشد بی

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


۶۴ 

در سـه : گفتـه اسـت_ آنکس که گرسنه باشد و به غذا تسکني یابد، اونیز به سماع ساکن شده است و جُنَید رحمه
ز بهـر ل در نـزد طعـام خـوردن، ااوّ: وقت آن باشد که قطار امطار رحمت وموهبت بر سر این طایفـه متقـاطر باشـد

م دروقـت بحـث و مـذاکرۀ مقامـات صـادقان و دوّ. آنکه بوقت احتیاج و اضطرار به طعام خـوردن مشـغول شـوند
خطابی است : وجد در وقت سماع چیست؟ گفت: از رُوَیم رحمه سؤال کردند که. م در حالت سماعسّو. صدیقان

و  مـا طـريان نمـای ذاتِ عـالم جـاللِت به شهباز جان صوفی، که ای باز بلندپرواز، نزدیک فضای از حضرت عزّ
نٌ مِنّی، دروقت اسـتماع ایـن خطـاب، بعضـی آن باشـند کـه جامـه را بدرنـد، بعضـی آن باشـند کـه در ی، اِذْنٌ مِّناِذْ

  :گریسنت آیند، بعضی آن باشند که در ناله و فریاد و فغان آیند و گویند بیت
 طلــــــبماز آتــــــش ســــــوزنده امــــــان مــــــی

 خربنــــدبــــیی کــــه همــــه ســــران از آن ســــّر
 

ــــی ــــوت جــــان م ــــنده قُ ــــر کش ــــبموز زه  طل
ـــده، آن مـــی ـــن ســـر و گـــوش زن ـــا ای ـــبمب  طل

  

ی و تجلّـ .ی اسـت، اسـتتار، اقتضـای سـوخنت کنـدمستمع قـرین اسـتتار و تجلّـ: د سلیمان رحمه گفته است کهمحّم
ان اسـت و متمکنّی متقاضی طمأنینت، و این مقام واصالن استتار، متقاضی حرکات باشد و تجّل. اقتضای زیادتی

سماع باید که به دىل زنده شنوندو نفسی مـرده و هـر آنکـس کـه دلـش مـرده : د خود شنیدم که گفتاز ّج: و گفت
تـو چـه : اس خضر عللم سؤال کـرد کـهو بزرگی از ابوالعبّ. باشد و نفسش زنده، وی را حالل نباشد سماع شنودن

م به حق وممشاد دینوری رسول ا عالِمداومت ننماید الّ حالتی است با صفا بر آن: سماع؟ گفت گوئی در حقّمی
کـنم بـر مـن انکـاری نمـی: یا رسول الله ترا انکاری هست بر سماع صـوفیان؟ گفـت: را عللم به خواب دید گفت

یا رسول الله، ایشان با  انبساط : گفتم. ایشان، لیکن ایشان را بگوی تا افتتاح آن به قرآن کنند و اختتام آن به قرآن
یا با علی متحمل مؤونات ایشان باش کـه ایشـان از اصـحاب توانـد، ممشـاد دینـوری : گفت. کنندو فراخروی می

ت و وجـه ان صاحب نظـر و عارفـان ثاقـب فکـر اسـقاین شرح احوال سماع محقّ. رحمه بدین کنیت فخر آوردی
ول شـوند، ازمجاهـدت و ا وجه انکـار آنسـت کـه جمـاعتی مریـدان در مبـادی چـون بـه سـماع مشـغامّ. تحلیل آن

ایشـان را جـایز نباشـد سـماع . و حرکات و استماع ایشان، نه بر قانون طریقت این طایفه باشد .مکابدت بازمانند
و . الاند که سلطان العابدین ذوالنون مصری رحمه به بغداد رفـت، جمعـی بـه دیـدن وی رفتنـد بـاقّوآورده. شنودن

  :ال این قول برگفت قولازت داد و قّوال قوىل بگوید،اجاجازت خواستند که قّو
ــــــــــــــغِیْ ــــــــــــــذَّبَنیصَ ــــــــــــــواکَ عَ  رُ هَ

ــــــــــ ــــــــــواَنْ  بــــــــــیتَ فــــــــــی قَلْتَ جَمَعْ
تَئــــــــــــــــبٍ ثــــــــــــــــی لِمُکْاَمــــــــــــــــا تَرْ

 

ــــــــــــــ ــــــــــــــهِ اذا اْفَکَیْ ــــــــــــــافَ ب  حتنکَ
ـــــــــــدْ ـــــــــــویً قَ ـــــــــــ هَ  تَرکاکـــــــــــانَ مُشْ
 خلــــــــــــّی بَکــــــــــــیاِذا ضَــــــــــــحِکَ الْ

  

  :ین رحمه به پارسی گفته است قطعهمعنی این ابیات شیخ تاج الدّ
 حرگهی کـــه شهنشـــاهِ عشـــق بـــار دهـــدســـ

 قــــرار باشــــد آنعجــــب نباشــــد اگــــر بــــی
 معاملیســــت چنــــني پــــاک و پاکبــــاز هــــوی
ـــارد ـــم ک ـــال غ ـــن دل نه ـــه در چم ـــر آنک  ه
 چــو آن صــنم دهــدت دردهــای خــون آلــود
 بشارتی دهدم خوش کـه چـون سـگت بکشـم
ــــدان ــــار و ســــرفراز ب ــــال دار غــــم ی ــــه ف  ب
ــــاد  هــــزار جــــان مقــــدس فــــدای بــــادی ب

  

 ی بــــا جــــان مــــن قــــرار دهــــدبــــه بیقــــرار
 کــه دل بــه عشــوه و ســودای آن نگــار دهــد

 هــــای زار دهــــدکــــه زور و زر خــــرد ونالــــه
 عجــــب مــــدار کــــزین کارهــــاش بــــار دهــــد
ـــه جـــای یکـــی هـــزار دهـــد ـــه ب ـــال، اگرن  من

ـــراینم هـــم انتظـــار دهـــدعجـــب ـــر آنکـــه ب  ت
ـــد ـــار ده ـــه غمگس ـــم ک ـــر غ ـــد ه ـــارک آی  مب
ـــد ـــار ده ـــار ی ـــیم دی ـــف و نس ـــوی زل ـــه ب  ک
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-چکید و بـر زمـني نمـیچون این معانی از قوال فهم کرد، در وجد و حالت آمد، و خون از پیشانی او میون ذوالنّ
ذِی یَریـک حِـیْ: ون بـدو نظـر کـرد و گفـتافقت کنـد، ذوالنـّیکی از حاضران برخاست تا با او موافتاد،  مُ، نَ تَقُـوْاَلـَّ
برخاسـتی، مـرد بنشسـت چـون در حالـت تواجـد ت تـو، کـه از بهـر چـه حق تعاىل حاضر و ناظر است به نیّ: یعنی
و ایقاعی موزون بینند، از سر انبساط و  ،چون طبعی موزون دارند ،ان سماعحاضرِ ،ت نداشت و نیز باشد کهکمالیّ

شـیخ . اسرتسال نفس، در رقص و حرکت آیند و چنان پندارند که آن حرکت اثـر طیبـت دل و ذوق و حالـت اسـت
ث است به همرنگی نفس و میل کننده به هوای نفـس اما از دل ملوّ. یبت دل استآری لعمری، از ط: رحمه گفت

و در میانـۀ سـماع  .یابـدت مـیار از نظر بـدو لـّذال امرد باشد و نفس مکّو باشد که قّو .ت ارادتو خاىل از صّح
اصـل  و حاضـران را چنـان نمایـد کـه ایـن حالـت صـوفیان اسـت و آن حـال عـني فسـق و ،برخیزد و در رقص آیـد

آنکه او را وجدی یا حالتی باشد و بی .قی کند با حاضران، یا در میان جمع صادقی باشدو باشد که تمّل. شهوتست
و اگرچـه در شـرع روا  ،این نیز هم داخل لهو و باطل بـود. در رقص آید بر نیت آنکه حاضران با او موافقت کنند

اندک مایه سکونی یابد، روا باشـد، از  در حرکت آید تا نفسشت آن ا اگر بر نیّبود، از وجه طریقت روا نباشد، امّ
من  وقتی خود را به چیزی از باطل مشغول کنم، تا نفس سکون  : بهر آنکه منقول است از ابودرداء رحمه که گفت
امعتکفان آستانۀ حضـور، امّ .در سماع جایز باشد ت حرکت کندنیّ و در وقت طاعت معاون دل باشد، چون بر این

ببایـد دانسـت کـه آن  و .موجب وجـد و تواجـد اقـدام نماینـدکه بر چنني حرکت بی  مغرتفان سرور را روا نباشدو 
ل آنکـه اوّ: کنند این طایفه، از سه وجه خاىل نیسـتگردانند از سماع، و انکار میص میز متقلّجمع که دامن تعزّ
علـم خـود و بـر اختیـار مقـام و حـال مـردان و آن را م آنکه مغرورند به حـال و دوّ. ت رسول عللمیا جاهلند به سنّ

م آنکه یا فسرده طبعند و ایشان را از عالم ارواح ذوقی ظـاهر نشـده اسـت، کـه قاعـدۀ انکـار و سّو. کنندانکار می
و دو کنیـزک . که امريالمؤمنني ابـوبکر رض در خانـۀ او رفـت ت، حدیث عایشه رض دارند و از روی سنّد میممهّ

ای بپوشانید بود، ابوبکر رض ایشان را نهـی م خود را به جامهزدند و رسول صلعند و دف میکردمی بودند و غنا
ام عید یا ابابکر بگذار که اّی: آن جامه از خود دور کرد و گفت صلعم رسول . نمودو در آن زجری و بطشی می .کرد

رسـول خـدای صـلعم : کرده است کهو در حدیثی دیگر عایشۀ صدیقه رض روایت . است و روزگار نشاط و طرب
-ج ایشـان مـیکردند، مرا به ردای خود بپوشانید، تا من تفرّدر انوقت که جمعی از اهل حبشه در مسجد بازی می

  .کردم
اگر جایز نبودی استماع غنا و آواز دف، رسول عللم ایشان را منع کردی، این چه غفلـت اسـت : شیخ رحمه گفت

است، و این چـه غمـام ظـالم اسـت کـه نظـر ایشـان را از مطالعـۀ آفتـاب حقیقـت  که بر این منکران مستوىل شده
  :محروم گردانیده، بیت

ــــــدارد از آب زالل  مرغــــــی کــــــه خــــــرب ن
 

ــــــه ســــــال ــــــار در آب شــــــور دارد هم  منق
  

ت، چون به سماع حاضر شوند، از آواز مطرب و الفاظ ت، و صادقان دارالقرار الوهیّمضمار عبودیّ واگرنه سابقانِ
  :بیت. صدهزار رموز که در آن کنوز جمع باشد، فهم کنند و بر پردۀ عشاق این نوا آغاز کنند .شعر

ـــــــوئی ـــــــرم راز ت ـــــــب مح ـــــــردۀ غی  در پ
 خنیـــــــاگر درد عشـــــــق را ســـــــاز تـــــــوئی

 

ــــــــوئی ــــــــاز ت ــــــــام وز آغ ــــــــاه ز انج گ  آ
ــــــوئی ــــــد و شــــــهباز ت  آنهــــــا چــــــو کبوترن

  

ل است از بهر آنکه عقل موّک. شان نتوان کردکه به عقل، ادراک مقام محبوبان خاص و احوال ای: و بباید دانست
  :هره ندارد که گرد شهود گردد، بیتد وجود، و زَا به مجّرت الّو راه نتواند برد به حضرت عزّ .بر عالم شهادت

ـــو رســـد ـــا در ت ـــل کج ـــوئی عق ـــه ت  آنجـــا ک
ــــــر ازو ــــــی برت ــــــر کس ــــــای ه ــــــد ثن  گوین

ــد ــو رس ــا در ت ــل م ــه عق ــود ک ــت ب ــود زش  خ
ــــا ــــی کــــه ثن ــــر از آن ــــو برت ــــو رســــد ت  در ت
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اران بیدای انس باشند، مطالع جمال الهی توانند ، و به کمال، حق تعاىل را اران هوای قدس و سیّواصالنی که طیّ
و ایشـان را ذوق و شـوقی و  ،و بـه قیـاس در ضـبط نتـوان آورد .ادراک آن نتوان کرد که به حواسّ. جماىل هست

ایشان به قدر باخـت وجـود باشـد و سـماع ایشـان بـه انـدازۀ  وجدی باشد که دیگران از آن محروم باشند، و وجد
  :بیت. شهود

 شــــرط اســــت کــــه بــــر بســــاط وصــــلت
 ویـــــن طرفـــــه کـــــه در هـــــوای عشـــــقت

 

 آن پــــــــای نهــــــــد کــــــــه ســــــــر نــــــــدارد
 آن مــــــــرغ پــــــــرد کــــــــه پــــــــر نــــــــدارد

  

ر، بـر تحّیرفتند و از غایت وله و ما جمعی دیدم که بر سر آب می: اند کهمنقولست از بعضی مشایخ که روایت کرده
را خـرب نبـوده و از حرارت آتـش ایشـان. اندکرده ای بودند که در میان آتش سماعو طایفه. کردندسر آب سماع می

شخصی را دیدم که در وقت سـماع شـعلۀ شـمع برداشـت و در چشـم نهـاد، نزدیـک : گوید کهو بزرگی می .است
-د که در وقت سماع، مقدار ارش از زمني مرتفـع شـدهانو بوده. آمدچشم او رفتم؛ آتش و نور از چشم اوبريون می

وجد سر صفات اندرون است، همچنانکه طاعت سر صفات ظاهر است، و صفات ظاهر حرکت و : اندو گفته .اند
: اهـل سـماع بـر سـه نوعنـد: و ابونصر سراج قـد گفـت. سکون است، و سر صفات اندرون احوال است و اخالق

جمعـی باشـند کـه رجـوع ایشـان : نـوع دوم. ایشان با مخاطبـات حـق تعـاىل باشـد ای باشند که رجوعطایفه: لاوّ
: نـوع سـوم. درمخاطبات به احوال و مقامات و اوقات باشد، ایشان بستۀ علـم باشـند و طالـب صـدق در اشـارت

ار و سـزاو .های بایسـته بـه اقامـت رسـانیدههای شایسته بجای آورده باشند و سعیکه خدمت. د باشندفقرای مجّر
  :و ورد وقت ایشان این باشد بیت .الیق سماع و وجد و حالت ایشانند. ی گشتههای هنّلتی وصِهای سنّخلعت

 انـــدزان پـــیش کـــه آب و گـــل مـــا ســـاخته
ـــ ـــوعشّ ـــا رخ ت ـــل ودل ب ـــیش از گ ـــو، پ  اق ت

 

ــــه ــــه عشــــق پرداخت ــــا ب ــــدجــــان و دل م  ان
ـــی ـــهزحمـــت خـــویش عشـــقب ـــا باخت ـــده  ان

  

فی کنند جذب جـاه جمعی باشند که در سماع تکلّ: نوع اول: سماع بر دو نوع استف در تکلّ: اندگفتهو بعضی 
ای باشند  همچنان متواجد که طالب وجد باشد و متباکی کـه طالـب گریـه طایفه: نوع دوم. و مال و جمع یاران را

ب بیسـت و سـوم و از  بـا. وابوالله اعلم بالصّ .ت صادق، فواید و عواید شامل وجود ایشان شودوبدین نیّ ،باشد
از بهر آنکه، آنچه مقصود انکار و اقرار بود در باب بیسـت و دوم . باب بیست و چهارم اعراض کردیم اختصار را

ا بِاللّـهِ، عَلَیْـوَمـا تَـوْ. ت را شـاملو فایدۀ طالبان و قاصدان درگاه عزّ. حاصل بود بِ وَ هِ اُنِیْـتُ وَاِلَیْـهِ تَوَکَّلْـفِیقِی اِلـّ
  .معنيَی نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجْاُصَلّی عَل

  
  : باب بيست و سه

  
  : باب بيست و چهار

  
  

  در بیان آداب سماع: باب بیست و پنجم
و در طلب سلوت دل و  .ف صدق است و از لباس رعونت طبیعت عاری بودنعمدۀ کار اهل تصّو: شیخ قد گفت

ابـوبکر کتـانی رحمـه گفتـه . ب نمـودنب و تنکـّجنـّفتوح روح قدم زدن و ازوصمت هوای نفس والتذاد شهوات ت
ج او باشد  که وی را حرکتـی و سـکینتی بنمانـد، ض و مهیّصاحب سماع آن باشد که وجد و شوق، محّر: است که
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س و رئیس مشایخ جُنَید بغدادی رحمـه بـودی، و هرگـاه که جوانی در صحبت رأمنقولست . ما در حضور شیخسیّ
ین شـیوه چیـزی از تـو ظـاهر شـود، بعد از ا اگر مِنْ: آوازی برآوردی، جنید او را گفت که قوىل یا غنایی بشنودی،

ا امّـ .هـیچ آوازی نـدادی در وقـت شـنودن سـماعآن جوان، این سخن بشنود، بعـد از آن . صحبتی ما را نشاییهم
-ت حالصّحنشان صدق وجد و . روزی شعری بشنید و آوازی بدادو روح تسلیم کرد. عرق از وی چکیدن گرفتی

شیخ . عني حال، محض نفاق و کذب صرف باشدوجد و دعوی حال، بی وجدانِها چنني باشد، و اظهار وجد، بی
سماع بهـرت از : این گفت نصرآبادی رحمه سماع دوست بود، جمعی بر او انکاری کردند، در جواب انکار ایشان

ماعِ شَـرٌ مِـنْهات، زَلَّةٌ فِـی الْهات هَیْهَیْ: فتابوعمرونجید رحمه او را گ. آنکه بنشینند و غیبت مردمان کنند کَـذا  سـَّ
هـا بـه تنّاس، یعنی زللی و دعویی که درسماع از مـرد در وجـود آیـد، بـدتر باشـد از آنکـه مـّدتابُ الْوَکَذا سَنَةً تَغْ

بـه مـن   حـق تعـاىل: کنـد کـهعی دعـوی مـییا روزگار به طبیعت بسـر بـرد، از بهـر آنکـه مـّد. غیبت مشغول باشند
مِنونَ بِآیاتِ رتی الکذب الّذینَ الیُوْاِنَّما یَفْ«: قال. ایمانی باشدت بسنت از بیبخشیده است، و افرتا به حضرت عزّ

د کندو شرح اوضـار و اوزار رنگپوشـان ضررها توّل ها ومعنی بسیار فتنهو از دعوی بی» اللّهِ وَاُولئِکَ هُمُ الکاذِبُونَ
راغب و سالک صـادق و جوینـدۀ عاشـق بایـد کـه بـه شـعار تقـوی، کـه  مرید طالب و مجّد .عیان بسیار استو مّد

تا نَوایر اشتیاق . اندموجب دوام و ارادت غیبی، و در عقبی مثمر نجات و منیل درجات است، خود را آراسته گرد
به روزگار او متواتر شود، و تحفۀ جهانیان است  انی، کهو تأیید رّب ،شودتر میحظة، در اندرون وی مشتعللحظةً فَلَ

طاقت شود، همچنان که کسی وی را عطسه خواهـد آمـد و دفـع ا آن وقت که بیتاتواند در سماع حرکت نکند، الّ
-سماع شنونده و بانگ کننده آنست کـه، چنـان بـی واجدِ شرطِ: سَرِّی سَقَطی رحمه گفته است که. آن نتواند  کرد

ایـن مقـام : شـیخ گفـت رحمـه. ت الـم خـرب نباشـدشـّد زننـد، او را از ضـربتِخرب باشد که اگر شمشري بـر روی او 
و در مجلس انس بـا حریفـان دمسـاز از  .پاکبازانی باشد، که در کوی فقر لباس هستی از سر وجود برکشیده باشند

  :و بر این نواسماع آغاز کرده بیت ،اقداح راح مست گشته
 بـــر یـــاد تـــو جـــام زهـــر چـــون نـــوش کشـــند

ــــه ع ــــان جمــــال رخ خــــویشبنمــــای ب  ارف
 

 هــــوش کشــــندوز کــــوی تــــو عاشــــقان بــــی
ــــند ــــر دوش کش ــــو ب ــــق ت ــــیۀ عش ــــا غاش  ت

  

ا باید که در وقت اضطرار، در بانگ و ناله و فغان آید، و تا تواند تخریق خرقـه و کم کس را این مقام تواند بود، امّ
آن وقـت کـه کعـب زهـري رض آن  کـه در. ت اسـتو خرفه انداخنت سـّن .نکند، که اتالف مال و انفاق محال باشد

خوانـد، رسـول عللـم خرقـۀ مبـارک خـود بـدو قصیده که در مدح رسول عللم انشاء کرده بود، بـر رسـول عللـم مـی
  . انداخت

م اصـحاب، حاضـران بایـد کـه وی را موافقـت کننـد و شرط آنست که، یاران سر برهنه کنندو اگر شیخ باشد یا مقدّ
قوال را باشد، از بهر آنکه این حرکت به سبب قول او ظاهر شده است : اندی گفتهال اندازد، بعضچون خرقه به قّو
ال بیگانه بود، آنچه قیمت آن باشد، بدو ایثار کنند و خرقـه، ر قّوگحکم از آن جمع باشد ، و ا: اند کهو بعضی گفته

خرقه هیچ نصـیب نباشـد و اگـر  چون قوال را به اجرت گرفته باشند، او را در: اندو بعضی گفته. فقرا قسمت کنند
م یـا شـیخ وقت باید کردن کـه، در میـان جمـع مقـدّ به رغبت پیش اصحاب آمده،خرقه بدو ایثار کنند، این حکم آن

هر آنچه مصلحت باشد حکم کند، و هیچکس از حاضران  نرسد کـه بـر . م حاضر باشدا اگر شیخ یا مقدّامّ. نباشد
ال ال بـازخرد، و جمـع  قـّوقـه از قـّوران، و خواهد که خشخصی باشد از محّباو اعرتاض کنند و اگر در میان جمع 

و اگـر آنکـس کـه خرقـه انداختـه باشـد، خواهـد کـه خرقـه  ،شاید که بازخرد، و قوم با سر خرقه روند ،راضی باشند
  .ال، شایدتسلیم کند به قّو

ادق انکار نیست، از بهر آنکه آن وجد بر تخریق خرقه، در وقت غلبۀ وجد و حال، از عاشق ص: و بباید دانست که
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-با قمیص جذب که بوی پرياهن یوسف وصل جانان ازو مـی. ت بار در بستهکاروانی است ازمصر حضرت احدّی
  :بیت: اندچنانکه گفته. دمد

ـــــــوَّعَ اَرْ ـــــــنْتَض ـــــــدٍ مِ ـــــــابهمواحُ نَج  ثِی
ــار، یــارب چــه خــوش اســت  بــوی ســرکوی ی
 در آرزوی رســـــــیدن دســـــــت بـــــــه گـــــــل

 

ـــــــرْْلعِندَا ـــــــدُوم لِقُ ـــــــب الْقُ ـــــــدّارعَهْ  د بال
ــه خــوش اســت ــارب چ ــار، ی ــدان نگ ــد ب  امی
 این زحمت زخم خار، یارب چه خـوش اسـت

  

  :بیت: فغان برآورد. چون روایح آن نسمات جذبات لطف، به مشام جان عاشق رسد
ـــــار ـــــار بی ـــــاد صـــــبا، هـــــني خـــــرب ی  ای ب
 ســــــوز دل ایــــــن ســــــوختۀ خســــــته بــــــرب

 

 یــــــــاربســــــــیار ازو بگــــــــو و بســــــــیار ب
 بــــــــوی بــــــــر آن دلــــــــرب عیــــــــار بیــــــــار

  

از غایت شعلۀ آن وجد، صاحب سماع خواهد که قفس برپدازد، تا شهباز جان به مرکـز اعـالی خـود طـريان کننـد، 
  :رد سازد بیتچون از آن عاجز آید، خرقه پاره کند و این ابیات وِ

 گفــــتم کــــه مگــــر وصــــل تــــرا چــــاره کــــنم
ـــذری ـــاکم گ ـــه خ ـــن ب ـــات م ـــد وف ـــر بع  گ

 

ــــــ ــــــو مب ــــــق ت ــــــز دعش ــــــنماد ک  ل آواره ک
 ن پـــاره کـــنمبویـــت چوبـــه مـــن رســـد کفـــ

  

چون صاحب وجد خرقه پاره کند، حاضران آن را پاره پـاره کننـدو هـر یکـی نصـیبی برگرينـد، کـه آن خرقـه قریـب 
جَدیـدُ «: بـاران ترکـردی و گفتـیدر وقت باریدن باران، خود را بـر آن  صلعمرسول . تالعهد است به حضرت عزّ

ب نماینـد، ب و تنکـّفـان تجنّـدان و متکلّو شـرط آنسـت،در وقـت سـماع از جمعـی دنیـاداران ومتزهّـ. »دٍ برَبّهِعَهْ
در نـزد رسـول صـلعم نشسـته بـودیم، : کند کـهانس مالک رض روایت می.تاوقت ایشان از تشویش محفوظ بماند

تـو، پـیش از تـوانگران در  تِامّـ یا رسول اللـه، درویشـانِ: جربئیل عللم فروآمدو بشارت داد رسول را عللم و گفت
رسول عللم شاد شد و از غایت اهتزاز و ابتهاج . بهشت خواهند رفت به نیم روز، و آن نیمۀ روز، پانصد سال باشد

. بیـا: یـا رسُـولَ اللّـه، گفـت نَعَمْ: در میان شما کسی هست که قوىل بر گوید و شعری برخواند؟ بَدَویی گفت: گفت
  :وی این شعر برخواند شعر

ــــــدْ ــــــعتْ قَ ــــــةُ الْ لَسَ ــــــدیحَیّ ــــــوی کَب  هَ
ــــــا الْ ــــــغِفْاِلّ ــــــذِی شُ ــــــبُ الَّ ــــــهِحَبی  تُ بِ

 

ــــــــــی ــــــــــا وَالراق ــــــــــبٌ لَه ــــــــــال طَبی  ف
ــــــــــــــ ــــــــــــــی وَتِرْدَهُ رُقْفَعِنْ ــــــــــــــاقِییَت  ی

  

  :قطعه: عه گفته استطقن شنوی رحمه این معنی، در این یشیخ تاج الدّ
ــــــ ــــــرب عّی ــــــاز آن دل  ار خــــــوش اســــــتن

ــــــش ــــــزار رخ ــــــت گل ــــــک نزه ــــــر ی  به
 و جفــــائی کــــه از اوســــتو جــــور  ســــتم

ــــــرانهر ــــــود آن از دگ ــــــاخوش ب ــــــه ن  چ
 ه زدگان،خســـــــته بـــــــه اســـــــتدلِ انـــــــد

 چــــون حریفــــان همــــه سرمســــت شــــدند
 ســــوختم ز آتــــش غــــم لیــــک چــــه بــــاک
 گـــــــــر تـــــــــو نظـــــــــارۀ دارم باشـــــــــی
ــــــــه ــــــــا کوت ــــــــر دســــــــت جف  دارای پس

  

ــازی اســت جگرخــوار خــوش اســت  گرچــه ن
 زحمــــت خــــار، بــــه خــــروار خــــوش اســــت
 تبــــده انصــــاف کــــه نهمــــار خــــوش اســــ

 بـــــه ســـــریار، کـــــه از یـــــار خـــــوش اســـــت
ــــــــت آهِ زار، از دلِ ــــــــوش اس ــــــــار خ  افک

ــــــار خــــــوش اســــــت ــــــرۀ مــــــرد گرفت  نع
ــــوش  ــــارُ وَالَالْ«ن ــــاراَلنّ ــــت» ع ــــوش اس  خ
 تــــو، کــــه ســــردار خــــوش اســــت بــــه ســــرِ

ـــت ـــوش اس ـــار خ ـــن ک ـــه ای ـــار ک ـــن آنک  مک
  

ان جمله با رسـول عللـم حاضر. چون از آواز بازساز بدوی، این اسرار به سمع نیاز رسول صلعم رسید،در وجد آمد
سَـنَ مـا اَحْ: در افتاد، چون بنشستند معاویه گفـت عللم دا از دوش مبارک رسول وجد رِ در وجد آمدندو در حالتِ
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ت و کـه صـاحب کـرم و مـروّ» مه یا معاویـه«: رسول عللم این سخن از وی نپسندید و گفت! یا رَسُولَ اللّه بکُمْلَعْ
پس ردای رسـول عللـم بـه چهارصـد پـاره کردنـد و بـر . ر دوست در حرکت نیایدت نباشد، هر که در سماع ذکفتوّ

  .بنای تخریق خرقه بر این حدیث است. حاضران قسمت کردند
میـدان طریقـت  ها فدای مرکب تازان مضمار شریعت و چابک رفتارانِعُهدَةُ عَلَی الرّاوِی جانرحمه اَلْ: شیخ گفت

ع و متجـرّ. ت متالشی کردند تا حریـف مجلـس انـس گشـتندت، ظلمت بشریّکه در ظهور نور احدّی .و حقیقت باد
  :و از سطوات آن مستی، این عربده کردند بیت ،هور شدندکأس استیناس شراب طَ

ـــوش کـــنم ـــو مـــن گـــر قـــدحی ن  از دســـت ت
 واربــــر تخــــت فلــــک تکیــــه زنــــم ســــطان

 

 غمهـــــای جهـــــان جملـــــه فرامـــــوش کـــــنم
 گــــــر حلقــــــۀ بنــــــدگیت در گــــــوش کــــــنم

  

  
  در بیان خاصیت اربعینیات: و ششمباب بیست 

و اجتهاد بذل  مقصود این طایفه در خلوت نشسنت آنست که بر موجب حسن اعتقاد، غایت جّد: شیخ رحمه گفت
قـالَ رَسُـولُ اللّـهِ . به آخـر رسـانند ت عمر بدانکنند،تا به محل منیف مقامات ومنصب شریف احوال برسند، و مّد

هـر آنکـس کـه مشـرب، : یعنـی» بِهِ عَلـی لِسـانِهِقَلْ مَةِ مِنْحِکْیَنابِیعُ الْ نيَ صَباحاً ظَهَرتْبَعْرْلَصَ لِلّهِ اَاَخْ مَنْ«: صلعم
ت و حسن عزیمت، هر آینه ثمرۀ ایـن اخـالص ها صافی دارد با صدق نیّچهل بام از کدورات و تشویشات و تفرقه
. رسددایم در فوران  و از او فیض به دیگران می او به زبان او، چنانکه بیان حکمت و تبیان موعظت باشد، از دلِ

و خـدای تعـاىل اربعـني موسـی بـه ذکـر  .و شرط آن باشد که اساس این چهل روز، بـر ذکـر و حفـظ اوقـات باشـد
سبب این اربعني تعیـني  و» لَةبَعنيَ لَیْقاتُ رَبِّهِ اَرْناها بِعَشرٍ فَتَمَّ مِیْمَمْلَةً وَاَتْنَ لَیْنا مُوسی ثَالثّیْوَواعَدْ«. مخصوص کرد
ی و قوم او را برهانیـد، سـؤال کـرد از سکه چون خدای تعاىل فرعون را با لشکرش هالک کرد و مو .کردن آن بود

حق تعاىل او را فرمود تـا سـی روز بـه روزه . حق تعاىل تا کتابی بدو دهد در بیان حالل و حرام و حدود و احکام
مسـواک کـار فرمـود، مالیکـه .سی روز تمام شد، بوی دهن ناخوش یافت باشد و اوایل آن ذی القعده بود، چون 

تـا بـه غرامـت : یافتیم و تو به مسواک آنرا تباه کردی، حق تعـاىل او را گفـتما از دهن تو بوی مشک می: گفتند
، دار در حضرت منبوی دهن روزه! ای موسی: بعد از آن موسی راگفت. آن، ده روز دیگر از ذوالحجه روزه گريد
خـاىل : دلیل آنست کـه. چهل روز افطار نکرد و معده از طعام نگاهداشت خوشرت از بوی مشک نزد شما، ودر آن

مناجـات و مکالمـۀ حضـرت  موسی عللـم بـدان سـبب مسـتعدِّ. معده از طعام در سلوک، اصلی عظیم است نکرد
و چهـل روز در خلـوت  ،کنـدت از جملـۀ شـوایب صـافی و نیـّ ،ت آمد، پس هر کس کـه روی از خلـق بگردانـدعزّ

شیخ . این اربعني بر انبیای کرام و اولیای عظام مکشوف بود و سرّ. بنشیند، حق تعاىل درهای علوم بر دل او گشاید
متقدمان طریقت و سابقان میادین حقیقـت، در بیـان ایـن معـانی و در تیـار بحـار ایـن سـر، غواصـی : رحمه گفت

رسـول : ق است آنست کها آنچه مرا معلوم ومحقّامّ. اندن چابک دستی نمودهاند و به قدر امکان در این مکاکرده
آدَمَ بِیَـدهِ اَرْ«: خلقت آدم صفی صلعم چنني خـرب داد عللم از بدایتِ رَ طِینَـةَ  چـون ارادت حـق » نيَ صَـباحاًبَعْـخَمـَّ

ه نسـبت بـا عـالم شـهادت  تعاىل آن بود که عمارت هر دو عالم به وجود او بود، ترکیب او از خـاک ترتیـب داد کـ
. شد، تا به صالح این عـالم مشـغول توانـد شـدفرستاد، بواسطۀ این ارسال و هبوط آن، از عالم قرب محجوب می

همچنني بر این نسق هر آنکس که خواهد که از عالم شهادت به عالم غیب رسد، شرط آنست کـه از دنیـا و جـذب 
اذکار و مالزمت افکار اقبال کند،؛ تـا از نشـیب عـالم شـهادت  و در خلوت نشیند و به مداومت ،مال اعراض کند

: به فراز عالم باالی غیب عروج کند و دل او مستجمع علوم و معدن انوار ومنبـع زالل  گـردد و ببایـد دانسـت کـه
ف در ممالک بـاال و نشـیب، و حـاکم در عـوالم و متصرّ .نفس است که خالصۀ وجودست و صفاوۀ عوالم شهود
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و بـه حقیقـت اگـر وجـود نفـس  .تدت، و توانگر به کمال خزاین صـفات و آراسـته بـه اخـالق ربوبیّـغیب و شها
و از بهر ایـن  .گرددکه حدیث نفس است که علوم الهامی می .نبودی و احادیث او، هرگز علوم لدنی ظاهر نشدی

هـای آورد، چشـمههرکس که چهل روز از بهـر خـدای تعـاىل از سـر اخـالص خلـوتی بـر«: ، رسول صلعم گفتسرّ
  .، از بهر آنکه دل است که مورد نظر حق سبحانه وتعاىل است»حکمت از دل او به زبان او ظاهر شود

 انیدل یکـــــــــــی منظرســـــــــــت ربّـــــــــــ
 

ــــــــوانی ــــــــو دل خ ــــــــو را ت ــــــــۀ دی  !خان
  

و او رادو روی هست، بدان طـرف کـه بـا غیـب دارد،  .و دل است که حاجز است میان دو دریای غیب و شهادت
و زبان که ترجمـان اسـت، آن را  ،ندک شود و بدان طرف که با نفس دارد، او را باخرب میملکوت می قابل اسرار
پـس چـون مریـد صـادق چهـل روز در خلـوت بنشـیند، . هاست در عالم قـربو دل و روح را مرتبت ،کندبیان می

هد افعـال و مراقـب شـود و مشـاآنچه حجب کثیف است، به مجاهدت و ریاضت و مداومت ذکر، از او زایـل مـی
چـون از : هابط نفسانی به متصاعد روحانی رسد، ونشان این سـالک آن باشـد کـهتا آنگاه که از مَ ،باشداحوال می

 ،معاملت باشد که، به مخالطۀ خلق و قال و قیـل نـرپدازد ات طاعت و حالوتِخلوت بريون آید، چنان مستغرق لّذ
  .تر موضعی است اخالص راگریزد که حصنيمی کند و درحصن خلوتو از صحبت خلق احرتاز می

کند و بر نهج و راه صواب رود، بـه حسـن   راهر آنکس که عزلت و خلوت اختی: ذوالنون مصری رحمه گفته است
وحـدت و خلـوت طلـب : و یحیی معاذ رحمه گفته است که .اخالص رسید و در مقام صدق مُقام یافت مظاهرتِ

رسـول عللـم : ت است، بنابر آن حدیث کهت، و طلب خلوت کردن متابعت سنّکردن، مقاصد و امانی صدیقان اس
بارها قصد آن کرده بود که خود را : در مبادی کار، از بهر خلوت غار حرا را اختیار کرده بود، و از غایت اختیار  که

لم بر او پیدا شد، وی داشت، تا آنگاه که جربئیل علاز سر کوه به زیر اندازد، از بهر آنکه طاقت مخالطت خلق نمی
و بـه ادای رسـالت  ،بدین سـخن، تسـکني یافـت و از غـار بـه کـار آمـد» یا مُحَمَّدُ اِنَّکَ رَسُولُ اللّهِ حَقّاً«: را گفت

کند و دلیل اصل خلوت این است که خدیجه رض روایت می: ن حدیث مشهور است کهدر آچنانکه . مشغول شد
و خلوت را اثرها بسیار است اهل سلوک را به شرط اخالص . انداختیار کرده مشایخ رحمه از بهر مریدان و طالبان

  .مَآبجِعُ وَالْمَرْهِ الْلَمُ بِالصَّوابِ وَاِلَیْت، وَاللّهُ اَعْو صدق نیّ
  

  در ذکر فتوحات خلوت: باب بیست و هفتم
هـا و شـدند، و بسـی فتنـهای به سبب خلوت، راه غلط کردند و به وسوسۀ شیاطني مغـرور طایفه: شرخ رحمه گفت

ها بدیشان رسید به سبب در خلوت نشسنت، از بهر آنکه راه بـا سرچشـمۀ صـدق و اخـالص نـربده بودنـد، بـه آفت
وبر داعیـۀ هـوی ومیـل طبیعـت درخلـوت نشسـته، بـر مثـال  ،خرب ماندهد اسم قانع شده و از شرایط خلوت بیمجّر

ز در خلـوت نشسـتند، و نفـوس ایشـان از عزلـت  و محبـوس حـرّاجتنـاب و تجمعی از فالسفه و اهل زندقه که بی
سـن ت رسول عللم بـود و حُچون نه به متابعت سنّ. کردن حواس، صفاشان ظاهر شد که خاصیت خلوت صفاست

شد و بباید دانست که مقصود خلوت صـدق اسـت و راسـتی و عد ایشان زیادت مینگاهداشت شریعت، هر روز بُ
کنـد، و تـو طالـب حق تعاىل از تو استقامت طلـب مـی: بزرگی گفته است. صورتی نه کرامات و صفای. اخالص
صادق آن . این قدر ندانی که استقامت است که صفاوۀ وجود ارکانست، بلکه اعمال را به جای جانست ،کراماتی

 فزاید، او در صـدق و اسـتقامت و کثـرت ریاضـت و مکابـدت مجاهـدت بـه شـرطباشد که چندانکه کرامت او می
هر آنکس که به اوامر شـریعت قیـام ننمایـد، چـون از خلـوت بـريون : فزاید، و بباید دانست کهمتابعت شریعت می

. روو پندارد که مقصود از عبادت ذکر است و حض .آید، منکر شریعت و نماز و روزه و احکام حالل و حرام شود
ه و باشـد کـه ضـاللت افتـد، نَعُـوذُ باللّـه مِنْـ و در الحـاد و زندقـه وچـاهِ ،متابعت رسول عللـم کنـد بدین سبب ترکِ
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ت علـم ومعرفـت آن، پـس معلـوم صـّحو به وقایع مشایخ مانند کنند بـی ،خیاالت بینند و پندارند که آن وقایع است
چهــل روز بنشــیند یــا بیشــرت، تــا چشــمۀ یقــني ازکــدورات صــافی : ت خلــوت آنســت کــهبایــد کــرد کــه شــرط صــّح

» بـی رَبّـیی قَلْرَأ«: رخیزد تا هر آنچه شنیده باشد، ببیند چنانکه بزرگی گفته استشودوحجاب از پیش نظر دل ب
و اوقات خود را به مالزمت ذکر و مداومت فکر  ،ک در دامن شریعت زنندو بدین مقام آنگاه رسند که دست تمسّ

کثرت نمـاز که در خلوت، به  قومی باشند. ت دنیا و ابنای زمان از زمني سینه برکنندو میخ خیمۀ محّب ،آراسته دارند
-ند تا آنچه مقصود بود بیابند و قومی باشند که بر ذکر ال اِلهَ اِال اللّهُ  اقتصـار کننـد، بـیو تالوت قرآن مشغول باش

ت و هاست در جذب جمعیـّتو این کلمه را خاصیّ ،کنندی که در وقت افطار نیز تکرار میتا به حّد. قصور و فتور
-دتی بر تکرار ذکر مداومت نماید، وسـایط از میـان برخیـزد و سـلطان ذکـر در حـرم دل بـیو چون م ،ترک تفرقه

  :بیت. ذکر دل بر ذکر زبان بسیار ترجیح دارد: زحمت زبان بار یابد و بباید دانست که
 ســـلطان برخاســـت و پاســـبان معـــزول اســـت
ـــف ـــت لط ـــو از غای ـــق ت ـــخن عش ـــی س  یعن

 

ــــک زنِ ــــزول اســــت چوب ــــان مع ــــۀ ده  قلع
ـــان و  ـــا ج ـــتب ـــزول اس ـــان مع ـــاد زب  دل افت

 

و باشد که  ذکر غایب شود، همچنان کسی که خفته  .چون دل ذاکر شود، هر چه غري حق تعاىل باشد، فراموش کند
. ی شـودو چـون انـدرون صـافی شـود، حقـایق در لبـاس خیـال بـر او متجلـّ. باشد از غایت انـس و حـالوت ذکـر

ا امّـ. بر دشمن ظفر یابـد: ر تعبري کند  کهه بر ماری ظفر بیافت، و معبّهمچنان که بینندۀ خواب مثالً به خواب بیند ک
و در  ،و این معنـی در حالـت بیمـاری نیـز دسـت دهـد ،محتاج ملک رؤیا باشد  که آنرا در کسوت  با بیننده نماید

د وبـدان نشني باید کـه نظـر از آن بیفکنـا خلوتامّ. ها روی نمایدمبادی خلوت در حالت بیداری و خواب صورت
التفات ننماید که آن نه واقعه باشد بلکه خیـال محـض باشـدو چـون ذاکـر در ذکـر چنـان مسـتغرق شـود، کـه اگـر 

چون از . شخصی نزدیک او رود، نتواند دانست که کیست، در آن حال حاىل بیند که باز نمایندۀ روح کاشف باشد
ه هـم روشـن شـود و اگـر نـه محتـاج شـیخی کامـل استغراق با هوش آید  و به قوت تصفیۀ اندرون، تعبري آن واقعـ

ا  صـفای بیان آن واقعه بکند، از بهر آنکه روح از حجاب خود بريون آمده اسـت امّـ ،باشد، که به قوت علم شامل
 و آن کشـف ،و به عالم معنی رسد کشف خالص آنگاه باشـد ،چون از کسوت خیال خالص یابد. ی نیافته باشدکلّ

گـاه کنـد ،، وقت باشد که سماعی بودوقت باشد که عیانی باشد و آن اخبـار حضـرت  .بر مثال هاتفی که کسـی را آ
و باشـد کـه در واقعـه چیـزی بینـد کـه حقیقـت آن خـربی یـا  ،شـودو یقني سالک بدان اخبار زیادت می ،ت بودعزّ

رشـراب بـر یکی از بزرگان طریقـت بـه خـواب دیـد کـه، قـدحی پ. ای باشد که در آن موضع پیدا خواهد شدحادثه
حادثۀ مکروه در عالم پیدا : دست او نهادندی، و او از دست بنهادی، چون شرح این واقعه از وی پرسیدند، گفت

ه رفتنـد اتفـاق افتـاد و جمـاعتی بـه مکّـ. و اثـر آن بـه مـن نرسـد .خواهد شد که خالیق از زحمت آن به تنگ آیند
و باشـد کـه حـق سـبحانه و تعـاىل مکاشـف شـود بـا  .بمانده را به قتل آوردند و او به سالمت مکّ وناگاه جماعتِ
جعفر خلدی رحمه در کشـتی نشسـته بـود، قصـد : اندآورده. ها وکرامت تربیت و زیادتی یقني او رابندگان به نشان
دعائی یادداشت که هـر آنگـاه کـه چیـزی گـم . اح دهد، نگینی قیمتی داشت دردجله افتادای زر به مّلکرد که پاره
ن دعا بخواندی، آن چیز پیدا شدی و بر این تجربه حاصل کرده بود، آن دعا بخواند و آن نگني پیدا شـد شدی و آ

و در مکاشـفه . »عَلَـیَّ ضـالَّتِی مَـعْهِ، اِجْبَ فِیْـمٍ الرَیْیا جامِعَ النّاسَ لِیَوْ«: و دعا این است. در میان برگهای درخت
و لشـکر بـه  ،خوانـدالمـؤمنني عمـر رض  در مدینـه خطبـه مـیحکایات مشایخ بسیار است، و منقـول اسـت از امري

واقـف  نهاوند فرستاده بود و دشمنان کمني ساخته بودند و مکری کرده،عمر خطاب رض در عـالم مکاشـفه بـر آن
ر و سـاریه سـردار لشـک. ای ساریه کوه را نگاهـدار: یعنی» جَبَلجَبَل الْیا سارِیَةَ الْ«: ودر اثنای خطبه آواز داد ،شد
  .چو آواز عمر بشنید، بر کوه رفت و بر دشمن ظفر یافت، و جمله را هالک کرد. بود
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ایمـان بـه قـدرت، و رکـن : ایمـان بـه قـدر، و رکـن دوم: یک رکن: ایمان چهار رکن است: ابن سالم رحمه گفت
 کـّل ت و درع و ابتهـال کـردن اسـت بـا حضـرت عـزّتضـّر: از حول و قوت خود منسلخ شدن و رکن چهارم: سوم

اگر بشـنوی کـه در : معنی ایمان به قدرت چیست؟ گفت آنکه: احوال یاری خواسنت از او و از وی سؤال کردند که
قـوتی : های او یکـی آنسـت کـهها کرده است، و از جملۀ کرامتای هست که خدای تعاىل بر او کرامتمشرق بنده

بایـد کـه از قـدرت حـق ایـن عجیـب و . رود بدو داده است که اگر از دست راست در پهلوی چپ گردد به مغرب
و  ،ه مجـاور بـودموقتـی در مکّـ: دوستی مرا حکایت کرد کـه: شیخ رحمه گفت. غریب ندانی، و بدان ایمان آوری

خرب دادند که او بمرد، مکاشف شدم، او رادیدم که بر خری نشسته بـود و در میـان بغـداد . دوستی در بغداد داشتم
و ایـن همـه مواهـب و عطایـای حـق تعـاىل باشـد بـا بنـدگان . ادان بشـنیدمواز مطرقۀ حّدراند، و در آن حال، آمی

و هر آنکس کـه  ،و هر آن سالک که محتاج این چنني کرامات باشد، هنوز در ضعف یقني مانده باشد. خاص خود
ابني و صـومعه نشـینان و امثال این کرامات از براهمه و ره .او رااحتیاج نباشد به چنني کرامات ،به عني الیقني رسد

و هر آنکـس کـه در خلـوت نشـیند از سـر کـذب و  .تعد و دوری ایشان است از حضرت عزّدریغ نیست، وسبب بُ
و هر آنکس که به صـحبت او میـل  خود گمراه باشد .د کندها توّلو از او بسی فتنه ،و بريون آید با کرب و غرور ،زور

  .قِهِ مُحَمّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِبنيَ الطّاهِرینوصَلّی اللّهُ عَلی خَريِ خَلْهُ نَعُوذُ بِاللّهِ منْ. کند، گمراه شود
  

  در بیان کیفیت در خلوت نشسنت: باب بیست و هشتم
یعنـی چـون داود . هِرَبِّ غُفرانُ مِنْلَةً حَتّی اَتاهُ الْماً وَ لَیْنَ یَوْبعیْخَطِیىَٔةِ خَرَّلِلّهِ ساجداً اَرْتَلی بالْرُوِیَ اَنَّ داودَ عللم لَمّا ابْ

د واکثـر اوقـات در د خود به اوراد و طاعات مشغول شپیغامرب عللم بدان امتحان مبتال شد، چهل شبانروز در متعَبَّ
: شیخ رحمـه گفـت. غفران به وی رسیداز حضرت سلطان وحدت، پروانۀ عفو و  برد، تا آنگاه کهسجده به سر می

که به تدارک گنـاه گذشـته مشـغول خواهـد  ،ت وی آن باشد، باید که نیّمرید طالب چون خواهد که در خلوت نشیند
بعـد از آن غسـل کنـد و . ادهو هر آنچه  ملکیت وی بر آن افتد، از آن بريون آید و احتیاط کند در جامه و سـّج ،شد

-سد پاک میها و کني و حو اندرون ازتفرقه .نهان و آشکارا یکسان دارد بکند و وتوبۀ نصوح ،دو رکعت نماز کند
کـه  .و باید کـه تـرک نمـاز جماعـت نکنـد .و از خلوت بريون نیاید اال به روز جمعه و وقت نماز به جماعت .دارد

و این خطـائی عظـیم  .اند که اگر بريون آیند، تفرقه بدیشان راه یابدر کردهبه ظن کژ چنان تصّو ،اندقومی غلط کرده
یکی از برادران وعده کند تا به وقـت نمـاز  ابد به سبب بريون آمدنِاست و اگر چنان باشد که تشویش به وی راه ی

و چون از خلوت بريون آید، همچنان به ذکر کردن مشـغول شـود،  .گزارندرود و نماز به جماعت مینزدیک او می
 له همچون صفحۀ تخته است که قابل نقوش باشد، وت حافظه و متخّیهای پراکندۀ جماعت نشنود، که قّوتا سخن

 ،و چـون سـالم بـاز دهـد ،و جهد  کند  که در تکبري اول امام را دریابـد ،بسیار وساوس و هواجس از آن تولد  کند
و اگرنفس او را خوش آید که مردمان بدانند که او در خلـوت اسـت، شـاید کـه از ایـن سـبب از  .زود با خلوت رود

و به سـبب طلـب جـاه و روی . دالنّاسِزِلَةِ عِنْمَنْتَ تُریدَ الْدَاللّهِ وَاَنْنْزِلَةَ عِمَنْمَعِ الْالتَطْ: اندخلوت بريون نیاید که گفته
و هر آنکه طالب رضـای حـق  .و اعمال ایشان تباه شده است ،اندخلق به خود آوردن بسیار خلوتیان به فتنه افتاده

یـا  ،یـا نمـاز گـزاردن ،گفـنتیـا ذکـر  ،یـا قـرآن خوانـدن .تعاىل باشد، باید که بر یک عمل در خلوت مداومت نماید
و بایـد کـه دایـم بـه وضـو باشـد و  .ساعت یا دو ساعت در رکوع یا در سجود بسر برد، شـایداگر یک. مراقب بودن

و شب و روز هم بر این ترتیب بـه . ا در غلبۀ خواب، بعد از آنکه جهد بسیار کرده باشد در دفع آنخواب نکند، الّ
و در وقـت ذکـر گفـنت، اگـر  ،تی اندک تصفیۀ دل و تجلیـۀ روح دسـت دهـدمّدکه به  .باشدتزکیۀ نفس مشغول می

و  ،کنـدکاینات نفی می» ال«الاِلهَ اِلّا اللّه گفنت، در طرف : و در وقت کلمۀ ،گویدنفس کاهلی کند به دل ذکر می
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قـه حلقـه در و بباید دانست که کار خلوت همچون سلسله است، کـه حل .کنداثبات می» اِلّا«هستی حق در طرف 
های دیگر جمله بر شرف هالک باشد و به قـوت بـه نـان و آن حلقه ،اگر یک حلقه گسسته شود ،هم پیوسته باشد

نمک قناعت کند، و هر شب نیم من کوچک نان، بعد از نماز خفـنت بـه قـوت سـازد، و اگـر بـه دو نوبـت بخـورد 
و اگر در سحر افطار کنـد شـاید، و  ،ثقل پدید نیاید ای در آخر شب، تا در معدهو نیمه ،ای در اول شبشاید، نیمه

و ببایـد دانسـت کـه کـم خـوردن در خلـوت  .بـردتر، و اگر نه بقدر بـه کـارمیاگر ترک نان خورش تواند کرد، اوىل
کند شاید، که مشایخ رحمـة اللـه شرطست، اگردر اول به نیمۀ رطل قناعت تواند کرد، بعد از آن به تدریج تا کم می

اندک خوردن و اندک خفنت و اندک گفـنت و گوشـه گـرفنت از : فقند که اساس سلوک بر چهار قایمه استمتّعلیهم 
و جمـاعتی  .آنکـه رنجـی بـه نفـس او رسـد شـایدو اگر تواند که شبی طعام نخورد و شب دوم افطار کند بی. خلق

انـد، و اند که چـوبی ترتیـب دادهبعضی بودهو . انداند که، هر شب به مقدار استۀ خرما با کم کردهاختیار بر آن کرده
ی که به سه شـبانه روز، تـا بـه ده روز، تـا بـه پـانزده تا حّد .اندبه مقدار نقصان چوب، هر شب از قوت با کم کرده

. ومنقول است که سهل عبدالله تسرتی رحمة الله علیه به مدت چهل روز یکبـار افطـار کـردی .اندروز افطار نکرده
نشـاند چنانکـه وی را هـیچ اثـری نور ذکـر آن رامـی: نشاندی؟ گفتآتش گرسنگی را به چه می: ند کهاو را پرسید

چه چیز است که آتش گرسنگی بدان ساکن شـود وبنشـیند؟ : از بزرگی سؤال کردم که: شیخ رحمه گفت. ماندنمی
خوف، همچنـني آتـش  می بدو رسد، نه آتش گرسنگی ساکن شود؟ واگر کسی گرسنه باشد و خرّ: در جواب گفت

انـد یـا در رجـاء و بـدان سـبب هم بر این نسق این طایفه یا درخـوف: گفت. بلی: گرسنگی منطفی گرداند، گفتم
اگـر خیـو بینـدازد، مگـس بـر آن ننشـیند لِخُلُـوِّ : گرسـنگی آنسـت کـه حّد: اندو گفته. توانند کرد بر گرسنگیصرب می

ابوبکر صـدیق رض هـر بـه : اند کهآورده. همچنانکه آب که مگس قصد آن نکند. زاقِبُدَةِ مِن الطَّعامِ وَصَفاء الْمِعْالْ
و سفیان ثوری و ابراهیم ادهـم قـدس اللـه روحهمـا  .شش روز افطار کردی و ابن زبري هر به هفت روز افطار کردی

المعـروف بعَمُویـه  ما محمـدبن عبداللـه جدِّ: شیخ رحمه گفت. رفیق یکدیگر بودند، به سه شبانروز افطار کردندی
و مـا او را  مـا بـود ویکـی در زمـانِ ،رحمه صحبت داشت با احمد دینوری رحمـه هـر بـه چهـل روز افطـار کـردی
شیخ گفت رحمه نشنیدیم که در ایـن . ندیدیم، و او به زاهد خلیفه معروف بود، هر به یک ماه یک بادام  خوردی

انـد، ایـن چنـني حـال برایشـان آسـان بـوده انکه صادقان بودهن مقام رسیده است، آنیت در تقلیل طعام یکی بدامّ
هـر آینـه حـق سـبحانه و تعـاىل بـه . اند از بهر خدای تعـاىلت صافی کردهت، نیّاست،از بهر آنکه ایشان در این قلّ

وت از چنانکه دل قُـ .گرددبخشد که ذکر طعام و شراب از اندرون ایشان فراموش میعوض آن، ذوقی بدیشان می
ی که جملۀ اطعمۀ دنیاوی و شهوات حیـوانی در نظـر او خـوار و تا به حّد. یابدیابد، نفس نیز از دل مدد میروح 

و به قدر ضرورت طعام  .که بر اقوال و احوال محافظت نماید ،و سالک آنگاه بدین مقام تواند رسید .حقري نماید
پس از آن سخنی که او را بکـار نیایـد بگویـد، تی معده تهی دارد، و اگر مّد ،و به قدر ضرورت سخن گوید ،خورد

بر مثال آنکه آتش در حلفا افتد و بر افروزد، از بهر آنکه نفس خفته بـودو . آتش گرسنگی در اندرون  مشتعل شود
هـرکس : و چون بیدار شود، دواعی شهوات در او پیدا شود و سهل عبدالله رحمه گفته اسـت. بدان قدر بیدار شد
و هر کس که مشاهد قدرت ملکـوت  .ه هر چهل روز طعام خورد، او را قدرت ملکوتی پیدا شودکه عادت کند که ب

اگر هر به چهل روز طعـام خـوردن عـني فضـیلت بـودی، و : شیخ رحمه گفت. نباشد، به حقیقت زهد نتواند رسید
. غایـت آن رسـیدیمواهب و فتوحات غیبی بدان منوط بودی، جملۀ انبیاء بر این طریق رفتندی و رسول عللم بـه 

هاست و انکار کردن بدان جایز نیست، اما بخشش حق تعـاىل، ت اکل فضیلتی نیست که در قلّاگرچه در آن شکّ
بدان مقرون نیست که، تواند بود که آنکس که همه روزه افطار کند، فضل دارد بر آنکه هر به چهل روز افطار کند و 

گاه باشد بر سـر قـدر، از بهـر  کشـف ، فاضلتواند بود که آنکس که واقف نباشد بر سر قدر تر باشد از آنکس که آ
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ت ب حضـرت عـزّو هر آنکس که مقـرّ ،معرفت خالص، فضل دارد بر کشف سر قدر، که قدرت اثری است از قادر
ۀ صفا وطن یافت، و درمجلس انس از کأس قدس شراب ناب وحدت نوشید، دست طلب بـه ّفو در صدر صَ ،شد

ــهِ اَعْلِــاَنَّ ماعِنْ: او را چــه التفــات بــه جزویــات باشــد ،ل الیــزال یازیــددامــن شــاهد وصــال جــال دَعُ جَــبُ وَاَبْــدَاللّ
و  ،ل را ضـبط کنـدات، چهـل روز احـوت و کمـال المعیـّت و حسـن سـجّیق نیـّدچون سالک بـه صـ. رَبُثَرُوَاَغْوَاَکْ

در خلوت  .نهد، و به منتهای احتیاط برسدز ت و تحّررجادۀ تثبّقدم ب. دارد چنانکه شرح داده شد اوقات را معمور
کـه خلـوت   .انـدآنچه مقاصد او باشد، هرچه زودتر بیابد و اختیار خلوت در اول ذوالقعده و عشر ذوالحجه کرده

حق تعاىل همگنان را توفیق رفیق کناد و از آفات خلوات محفوظ داراد بِمَنِّهِ وَسِعَةِ جُودِه، . موسی عللم بوده است
  .نَمَعیْاللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْ وَصَلَّی

  
  در بیان کیفیت اخالق: باب بیست و نهم

. قُـرآنقُهُ الْکانَ خُلْ: ق رَسُولِ اللّه عللم قالَتْخُلْ عایشَةُ رض عَنْ سُئّلَتْ. »مِوَاِنّک لَعَلی خُلُقٍ عَظِیْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل
  .خوی او قرآن بود: ؟ گفتعللم چون بود ردند که خوی رسولیعنی از عایشه رض سؤال ک

ا کسـی در این جواب که عایشه داد، سری است غامض دور فهم، و بر آن واقف نتوانـد شـد الـّ: شیخ رحمه گفت
 .ت معرفـت بـودو عایشه این جواب که داد از وفور علم و کمالیـّ. ر شده بودانی منوّکه اندرون او به انوار اسرار رّب

غریـب و معنـی عجیـب واقـف  از برکت صحبت رسول عللم و به نور برکت وحی بر این سرّ .که حاصل کرده بود
خواست که آداب حضرت الهیـت نگاهـدارد، و بـه لطـف مقـال آن که میقُرْقُهُ الْخُلْ«: و از بهر آن گفت .شده بود

از : نی خُلق رسول عللم گفتـه اسـتجنید رحمه در مع. عِزَةسُبَحاتِ جَاللِ الْ یاءً مِنْتِحْسرتحال رسول عللم کند، اِسْ
و واسـطی گفتـه  .تا بـر یافـت حضـرت عـزّت بر هیچ چیز مقصور نداشت، الـّبهر آن خلق عظیم خواند که او هّم

عوضـی و طلـب از بهر آن خلقش عظیم خواند که از بهر یافت رضای حق تعاىل، هر دو کـون در باخـت بـی: است
  :شعر. که جملگی مکارم اخالق در وی جمع بود .خواند از بهر آن عظیم: اندو بعضی گفته. ثوابی

 در هـــــــر هـــــــرنی کـــــــه بـــــــازجوئی او را
ــــــویی او را ــــــه ن ــــــت ب ــــــر روز جمالیس  ه

 

 آن نــــــــــوع بیامدســــــــــت گــــــــــوئی او را
ـــــوئی او را ـــــت اربگ ـــــه نیس ـــــت ک  آن چیس

  

ــه ــدو بعضــی گفت ــت : ان ــیچ حکای ــان ه ــرد و ازشــکایت ایش ــل حجــاز صــرب ک ــای اه ــر جف ــم ب چــون رســول علل
پس طایفۀ صوفیان در تخلق به اخالق او، قصـب . »وَاِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیم«: ت ثنا یافت کهزحضرت عزّنکرد،ا
و  ،بودند و به تبدیل صفات مشغول شدند، و از بهر این سر، ابدال را ابـدال خواننـدرر باق از همۀ اهل آفاق دالسّ

و آن جمـع  ،ای متـابع اقـوال باشـندطایفـه. فاوت اسـتد انبیاء صلعم در اقوال و احوال بر تنفوس در متابعت سیّ
و آن جماعـت زاهـدان باشـند کـه بـه  ،و جمعی متابع افعـال باشـند .د قول قناعت کرده باشندقرّاء باشند که به مجّر

پـس وجـود طایفـۀ .بعضی افعال و اخالق رسول عللم اقتدا کنند، از بهر آنکه ایشان بـه پرتـو نـور اسـالم راه کننـد
کننـد، از بهـر آنکـه وجـود خـود را در بوتـۀ است که بـه جملگـی افعـال و احـوال رسـول عللـم اقتـدا مـیصوفیان 

کنند، الجرم به برکت این متابعت، نهند و از آتش احکام شرعش تأثريی به خود قبول میمجاهدت و ریاضت می
دل ایشـان عـرش آمـد در و همچنانکه عرش قلب کاینات آمـد در عـالم خلـق،  ،رسندبه مرتبت محبوبی خاص می

دْالقَلْـ«: سهل عبدالله تسرتی قد گفتـه اسـت. عالم امر : ، و در حـدیث آمـده اسـت»کُرسِـّیرُ کَالْبُ کَـالعَرشِ وَالصـَّ
ت، در بارگـاه یعنـی منجـوق هـودج سـلطان احـدّی» مِنمُؤْدِیَ الْبُ عَبْضِی وَالسَمائیِ وَاِنّما یَسَعُنِی قَلْالیَسعُنیِ اَرْ«

  :بیت. گنجدر کارگاه زمني نگنجد ولکن در بارگاه دل مؤمن میآسمان و د
 وحـــدتخـــاک کثیـــف گـــريد تشـــریف ســـرّ

 

ــان نگنجــد ــدر می ــرا کــه اوســت هســتی کان  زی
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ی گرداننـد، ابـوعلی ت ذات خود را متحلـّت و اوصاف الوهیّتا به اخالق ربوبّی ،کنندو در تبدیل اخالق سعی می
تـا سـالک متصـف نشـود بـه : گفت کهالقاسم کرکانی قد سماع دارم که میاز شیخ خود ابو: فارمدی رحمه گفت

یعنی  هر اسمی آنچه مناسـب ومطـابق : شیخ رحمه گفت. ت نتواند شدنود ونه نام حق تعاىل، واصل حضرت عزّ
ت پس سالک به قدر قصور بشـریّ. رحمت کننده باشد: مثالً معنی رحیم. آن باشد، بقدر مایمکن در خود پدید کند

 تـرینو جملـۀ اشـارات مشـایخ در اسـامی و صـفات کـه عزیزتـرین و دورفهـم ،کنـدفقت و رحمت بر خالیق میش
صـال فهـم معنی باشد و هر کس که به غري این فهم کندو از اشارات ایشان حلول و اّت معلومات ایشان است، بر این
  :قطعه: استشیخ تاج الدین رحمه در این معنی  نظم گفته . کند، ملحد و زندیق باشد
 جان در عقل و جان نگنجدایرمزی زعشقت

 جــان و خــرد شــریفند لکــن نــه مردعشــقند
 هان تا جمال جانـان در جـان نجـوئی ایـراک
ـــدم را جســـنت مُحـــال باشـــد  انـــدر حـــدث قِ

ــــ ــــد مَ ــــگرفت بای ــــائی ش ــــدم راپ  ر ذروۀ ق
 ســوی ازل چــه یــازی گــريد ابــد چــه تــازی
 در دست خلق بادی هر کس بدان چـو شـادی

 

ـــ ـــان نگنجـــدحرف  ی ز داســـتانت در صـــد زب
ـــاودان نگنجـــد ـــی کـــه بحـــر اخضـــردر ن  دان

 نگنجـد» کن فکان«در » هو«منجوق هودج 
ـــزّ ـــاف ع ـــای ق ـــدعنق ـــدان نگنج  ت در دوک

 رفــــنت بــــر اوج اعلــــی، در نردبــــان نگنجــــد
ــن درازی کــان در زمــان نگنجــد ــه کــن ای  کوت
ــن و آن نگنجــد  وانجــا کــه هســت زادی در ای

 

تی به معاذ جبل رض کرده است که مستجمع محاسن اخـالق و مسـتوعب مکـارم شـیم و رسول خدای صلعم وصیّ
سخن و وفای عهد و گزارد امانت و تـرک خیانـت  کنم ترا یا معاذ به تقوی و راستیِت میوصیّ: ل گفتاوّ: است

اهی وکوتـ ،وبذل سالم و نیکـویی در عمـل .و حفظ جوار و ترحم و شفقت بر یتیمان، ونرمی در وقت سخن گفنت
را جهد کن تا هیچ حلیم و بردبـار ! و ای معاذ. امید و دشمنایگی دنیا، و دوستی آخرت و ترس حساب و شمارگاه

وغزن نداری و فرمان هیچ عاصی نربی و هیچ زمني را بـه فسـاد نیـاوری وهرگـاه دشنام ندهی، و هیچ صادق را در
-غول باش، اگر در نهان گناه کنی،در نهان توبـت مـیو به استغفار مش ،که گناهی از تو در وجود آید، زود توبه کن

و بدانکه حق تعاىل بـدین آداب بنـدگان را بـه حضـرت  ،کنکن، و اگر در آشکارا گناه کنی، در آشکارا توبت می
ةٌ زُونَالقُ مَخْاَالَٔخْ«: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم. کندو ایشان را بدین آداب که مکارم اخالق است،تعلیم می .خواندمی
عیـب مُعَبّـی و مـدخر یعنـی اخـالق حمیـده در خـزاین غیـب بـی» قـاًها خُلْراً منَحَهُ مِنْدٍ خَیْدَاللّهِ فَأِذا اَرادَاللّهُ بعَبْعِنْ

او را به بعضی از ایـن  ،و او را در حمایت عنایت بداشته ،است، هر آنکس که حق تعاىل بدو خريی خواسته باشد
  .ی است، او رامشرف گرداندهای هنّلتی و صِرم اخالق که بهرتین خلعتهای سنّو به مکا ،اخالق آراسته گرداند

یعنی از بهر آن مرا بفرستادند تا دفع عادات » القِاِنَّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ االَخْ«: ودر حدیثی دیگر فرموده است
خلـق نیکوسـت کـه تـرازوی : اسـت کـهو در حدیثی دیگر آمده  .و طبیعت کنم و مکارم اخالق در بندگان آموزانم

و به وسیلت اخالق نیکو، مرد به درجاتی برسد که به صـوم و نمـاز بسـیار بـدان درجـه نتـوان  ،داردحسنه گران می
  .رسید

تـان مـن بـه مـن، شخصـی باشـد کـه بـه تـرین امّدوست: و در حدیثی دیگر آمده است که رسول عللم گفته است که
ی و تان من به مـن، شخصـی باشـد پرگـوترین امّودشمن. معروف و مشهور باشد اوصاف پسندیده و اخالق گزیده
حق تعاىل همگنان را از سـالطت . ، مذکور به بداخالقی و ایذای بندگانبالغتفراخ سخن، مغرور به فصاحت و 

  .و تطاول کردن بر مردمان و ایذای مسلمانان، در حصن حمایت خود محفوظ و محروس بدارد
  

  بیان تفاصیل اخالق در: ام باب سی
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همـه روز از  ،رحمه نیکوترین خلق صوفی تواضع است، و هر آنکس که گنج تواضع در کـنج دل بنهـاد: شیخ گفت
و همـه کـس در صـحبت او آسـایش یابنـد ، او بـا خلـق آسـان بـود لق نیکو خرج تواند کرد،و معاشرت کـردنِآن خُ

بـه طفیـل وجـود او » کُـن فکـان«ل عللم که جملۀ کون و مکان، خـالق در تواضع رسو. »عالِمُونقِلُها اِلَّا الْوَمایَعْ«
ین اشنهی قد االولیاء و خالصة االصفیا، صدرالدّصدر.نظر باید کرد» الکتُ االَفْالکَ لَما خَلَقْلَوْ«: پدید آورد که

  :به نظم آورده است، قطعه» لوالک«این معنی 
 ز نـــــــورت شـــــــمع ایمـــــــان درگرفتـــــــه
 ریکســــــی یــــــاد خوشــــــت کــــــرده بهــــــا

 شـــــــــــراری زان رخ زیبـــــــــــا بجســـــــــــته
 ز لطـــــــف آن لـــــــب و دنـــــــدان شـــــــريین
 گشـــــوده لـــــب بـــــه هنگـــــام فصـــــاحت
ـــــی ـــــاده عکس ـــــان افت ـــــر عم ـــــدان ب  ز دن
 فتـــــاده شـــــور و شـــــوقت را بـــــه عــــــالم
ـــــــر دم ـــــــب شـــــــريینت ه  ز شـــــــوق آن ل

 

ــــــه  ز رویــــــت گــــــل بــــــه بســــــتان درگرفت
ـــــــه ـــــــان در گرفت ـــــــه ریح ـــــــوئی ب  از او ب
ـــــــــــه ـــــــــــمان زان درگرفت ـــــــــــراغ آس  چ

ـــــــا دل مـــــــرده را جـــــــ  ان درگرفتـــــــهبس
 از او نــــــــــی شکرافشــــــــــان در گرفتــــــــــه

ـــــــان دّر ـــــــه دام ـــــــه ب  و مرجـــــــان درگرفت
ـــــــه ـــــــادان درگرفت ـــــــه ن ـــــــا و ب ـــــــه دان  ب

ـــــه» شـــــنوئی« ـــــدان در گرفت ـــــه دن ـــــب ب  ل
  

این بزرگوار مملکت و این سلطان دنیا و آخرت صلعم با این همه جاللت و فخامت و نباهت وعظمـت، رقعـه بـر 
و اگـر خـدمتکاری خانـه پـاک کـردی،  ،ل دریـده را بـه اصـالح آوردیدست مبارک خود نع جامه انداختی، و به

و اگـر خـود یـک جرعـه شـري  و هدیه قبـول کـردی .یاری او بدادی ودر اجابت دعوت بنده و آزاد یکسان داشتی
و مکافات هـدایا کـردی، از غایـت تواضـع بـا ارامـل و یتیمـان و مسـکینان بنشسـتی و بـا ایشـان بـه سـخن  .بودی

غایت تواضع آنست که در راه بـر هـر کـس کـه رسـی، پـیش سـالم : صود ایشان برآوردی، و گفتی کهدرآمدی، و مق
و هر کس که سالم کند بـر تـو،از سـر بشاشـت و گشـاده روئـی جـواب سـالم او بـازدهی، و در هـر محفـل و  ،باشی

جنیـد . کنند تو غلوّو دوست نداری که مردمان به محمدت و ستایش  ،عال اختیار کنیالنّ انجمن که در روی، صّف
هر کس که بر آفات و عجـز و : و بزرگی گفته است. تواضع نرم خوئی است در معاشرت با خلق: رحمه گفته است

و اگـر  ،ضعف نفس واقف شد، طلب بزرگی و مباهات و رفعت نکند و خصومت نکند با کسی کـه عیـب او کنـد
. قیـاس حـق تعـاىل سـرایان داردشـکر و سـپاس بـیکسی حمد و مدح او گوید، بلبل زبان در قفس دهان به نوای 

پـنج نفـس آنسـت کـه : انـدهر چیزی را بارگريی اسـت و مرکـب عمـل تواضـع اسـت و گفتـه: بزرگی گفته است که
و علویی  ،عالمی زاهد، و فقیهی صوفی، و توانگری متواضع، و درویشی شاکر: ترین نفوس استعزیزترین و کامل

  .یسنّ
غایت تواضع چه چیز است؟ گفت آنکه چون از خانه بريون آیی هر کـس : ؤال کردند  کهاز یوسف اسباط رحمه س
هروردی رحمه در سفر شـام بـودیم، جیب السّین ابوالنّشیخ گفت رحمه  شیخ ما ضیاء الدّ. را بینی به از خود دانی

فرنگیان محبـوس  صاحب ارادتی دعوتی کرد، چون شیخ با اصحاب حاضر شدند، سفره کشیدند، اتفاقاً جمعی از
اده برخاست و به نزدیـک ایشـان رفـت، و چون نظر شیخ بر ایشان آمد،از سر سّج. ها و قیدهای گرانبودند با غل

تواضـع پسـندیده اسـت، امـا از : یحیـی معـاذ رازی رض گفتـه اسـت. خـورد از غایـت تواضـعبا ایشـان طعـام مـی
مـرد : شـیخ  رحمـه گفتـه اسـت. تـرتر و زشتیشان ناپسندیدهر ناپسندیده است اما از دروتکبّ. ترتوانگران پسندیده

و در میـان  ،آنگه متواضع باشد که از غایت مکر و کید و حقري داشت نفـس خـود را هـیچ منزلتـی و مقـامی ندانـد
تـر اسـت از تواضع با بخل و جهل، سـتوده: اند  کهبعضی حکما گفته. خلق هیچکس بدتر و حقريتر از خود نداند

: کدام نعمـت اسـت کـه مردمـان بـر آن حسـد نربنـد؟ گفـت: از حکیمی سؤال کردند  که. نش و سخاوتکرب با دا
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  .کرب: کدام بال است که بر صاحبش رحمت نکنند؟ گفت: تواضع، گفتند
تواضع نگاهداشت اعتدال است، و کرب آنست که فـوق قـدر و مرتبـت خـود منزلتـی بـاالتر از آن : شیخ رحمه گفت
و جمعـی  ،انـدی پیـدا کـردهد وضعت آنست که حق نفس ضایع کنند و مشایخ قـد تواضـع را حـّددانند یا ظاهر کنن

و نه چنني است کـه ایشـان قمـع نفـوس  ،باشند که تمیز تواضع و ضعت نتوانند کرد و تواضع قایم مقام ضعت دانند
وحـدت  ی ظهـور سـلطانِجب و غرور، اندکی باشند که در مبادو از خوف عُ. اندمریدان را در ضعت مبالغت کرده

  .جب نجات یابنداز عُ
  .در زیر کبودی آسمان چون من نیست، یا مانند من: چنانکه منقول است از یکی از ایشان که گفت

  .قدم من بر گردن جملۀ اولیاست: و دیگری گفته است
ست که مبـارزت بـا هیچکس ه» مبارز؟ مِنْ هَلْ«: گرد عالم برآمدم، و اهل عالم را گفتم: و یکی دیگر گفته است

جـب از اسـرتاق نفـس ایـن عُ: د و یگانگی و بباید دانسـت کـهاشارتست به تفرّ. من کند؟ و هیچکس بريون نیامد
جـب از باید که چون بدین سر وقت رسد، به یقني بداند کـه ایـن عُ. در نزد ظهور وارد غیبی بر دل سالک د کندتوّل

ل اصحاب رسول صلعم و تواضع نمودن ایشـان، و احـرتاز کـردن اسرتاق نفس است، حال خود موازنه کند به احوا
احـوال در حمایـت عنایـت محـروس بمانـد و اربـاب تمکـني چـون بـه رأی  تا در کّل. ایشان از چنني کلمات گفنت

و بصريت شافی ایـن مکـر نفـس معاینـه کردنـد، تواضـع بـه ضـعت و فرومـایگی ملحـق کردنـد معالجـت و  صافی
و کرب آنست کـه . حق نفس باشد، راضی نشود ال در تواضع آن باشد که به منزلتی که دونِو اعتد .مصلحت مرید را

و در حـدیث . »نَبِریْتَکْمُسْـاِنَّهُ الیُحِـبُّ الْ«: فرمایدران میمتکبّ و حق تعاىل در حقّ. خود را ازدیگران بزرگرت داند
تُـهُ فِـی نـار قَذَفْ«وَ فِـی روایَـةِ » هُمـا قَصـمتُهُنازَعَنِی واحِدٌ مِنْ مَنْفَ عَظَمَةُ اِزاریْریاءُ رِدائی، وَالْکِبْاَلْ«: آمده است که

هـر کـس کـه : گویـدو حق تعـاىل مـی .بزرگواری و عظمت، صفت جالل حق سبحانه و تعاىل است: یعنی» جَهَنَّمَ
بزرگـی بـه . دازمدعوی این هر دو صفت یا یکی از آن کند، دمار از روزگـار او بـرآورم یـا او را در آتـش دوزخ انـ

ال نجاسـت و و آخر تو مرداری ناخوش بویی، و در میانۀ این هـر دو، حمّـ .تو نطفۀ گنده است لِاوّ: ری گفتمتکبّ
پلیدیی، بنای این کرببر چیست؟ و بباید دانست که چون تواضع در دل نباشد، دل ممتلی شود از کرب، و اثـر آن  بـه 

ا از آنجـا کـه مانـد از روی صـورت، امّـت به کـرب مـیآغاز کند، و عزّ همۀ اعضا و جوارح برسد و عصیان و توسنی
همچنانکـه تواضـع بـه ضـعت، امـا تواضـع محمـود اسـت، و ضـعت و فرومـایگی . حقیقت است، تباعدی هسـت

ت عـزّ: انـدو گفتـه. »مننيَمُـؤْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْوَلِلّهِ الْ«: قالَ اللّهُ تعاىل. و کرب مذموم ،ت نیز محمود استمذموم، عزّ
هـر : معرفت انسان است به نفس خود که از برای تنعم دنیا خود را حقـري وخـوار نـدارد و بزرگـی گفتـه اسـت کـه

ر ظاهر کرد، از خساست و رکاکـت نفـس خـرب بـاز داد، ، و مقصـود از تواضـع تـرک مـراد و اختیـار آنکس که تکبّ
ه حقیقت تواضع آنگاه رسد که پرتوی از شعاع نـور مشـاهده بنده ب: شیخ رحمه گفت. است، اختیار و مراد حق را

و ، جـب از او زایـل شـودعُوبه قدر گـداخت کـرب و . بر دل آید، در نزد آن لمعان و درخشش، نفس در گداخنت آید
: گفـتو در این مقام مشاهده غایت تواضع رسول را بود عللم که در سجده مـی .تواضع و خوش خویی پیدا شود

کَ یـا عَظـیمُ، یـا غافِرَالـذَّنبِ نَ یَـدَیْسَوادِی وَخَیاىل، وَآمَنَ بِکَ فُـؤادی، وَاَقَرَّبِـکَ لِسـانی، وَهااَنَـا ذابَـیْ سَجَدَلَکَ«
ای هستی نمانده بود،چنانکه در ظاهر و بـاطن رسـول عللـم یـک گفت که ذرهو این کلمات در وقتی می» عَظِیمالْ
بر بساط قرب آنکس معتکـف توانـد بـود کـه از : و بباید دانست که .بوده از وجود نبود که نه ساجد حق تعاىل ذّر

ت، بـدان کـس دهـد کـه خـود و این عنایتی است از حضـرت عـزّ .ی تمام و نصیبی وافر دارداین نوع تواضع حظّ
  .لَمُ بِالصَّوابِهای صوفیان است، وَاللّهُ اَعْترین خویو تواضع شریف» یَشاءُ تِیهِ مَنْلُ اللّهِ یُؤْذلِکَ فَضْ«خواهد، 

ل کردن مؤونـت و ایـذای مسـلمانان، و از و رفق کردن است با مردمان، و تحّم و از جملۀ اخالق صوفیان مدارات
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. هیچ طعام نکردی، و هـیچ خـادم را بـاز نـزدی مدارات رسول عللم آن بود که هرگز هیچکس را جفا نگفتی وذمّ
ت در آن مدت هیچ سخن مرا نگفت که من آن به کراهیّـ و ،بیست سال خدمت رسول عللم کردم: انس رض گفت

مـدارا : چرا کردی؟ یا از بهر چه کردی؟ و بباید دانست که: و درهیچ وقت که کاری کردمی، مرا نگفتی که ،داشتم
و  .و جوهر انسـان عقـل اسـت .هر چیزی را جوهری است: اندو گفته .کردن با کافۀ خلق از اخالق صوفیان است

 دفـع زهـرِ ل اَذی و مؤونت مسلمانان اسـت، و مـدارا کـردن بـا خلـقِمرد تحّم عقلِ و دلیلِ ، استجوهر عقل صرب
مـردی بـه نزدیـک : کنـد  کـهطیش و سر سبکی و زود خشمی و عبدالله مسعود رض روایـت مـی و ردّ ،نفس کند

ام کـه از کـه مـن مـردی مرتس و ملـرز،: لرزید، رسول عللم وی را گفترسول عللم آمد، و از هیبت رسول عللم می
او از رفق و مـدارات  هر آنکس که حظّ: و در حدیث آمده است که .ام که گوشت خشک خوردیزنی قرشی زاده

از جملۀ اخالق صوفیان ایثار است، و ایثـار از فـرط شـفقت و رحمـت  .بیشرت باشد، او را خري و نیکی بیشرت باشد
سلطان العارفني بایزیـد . و بدانچه نیابد صرب کند .دیگران ایثار کند د کند و قوت نفس که بدانچه حاضر باشد برتوّل

 یـا بایزیـد حـّد: آمد مرا گفـتهیچکس بر من چنان غلبه نکرد که جوانی از بلخ، از حج می: بسطامی رحمه گفت
سگان بلخ همـني صـفت : گفت. چون بیابیم بخوریم، و چون نیابیم صرب کنیم: زهد نزدیک شما چیست؟ من گفتم

ابیم صـرب کنـیم و چـون بیـابیم ایثـار مـا چـون نیـ: گفـت: زهـد نـزد شـما چیسـتحـد : پـس مـن او را گفـتم. دارند
ام، مرا طعام ده، یا رسول الله گرسنه: مردی گرسنه به نزدیک رسول عللم آمد و گفت: گویدابوهریره رض می.کنیم

ها برآمد، هـیچ نیافـت، بیامـد و رسـول را عللـم ها فرستاد تا چیزی بیاورد، گرد حجرهرسول عللم یکی را به حجره
. کیسـت کـه مهمـان مـرا مهمـانی کنـد؟ تـا حـق تعـاىل بـر او رحمـت کنـد: رسول عللم حاضران را گفـت. خرب کرد

ایـن مـرد مهمـان رسـول خـدای اسـت : گویـداو را به منزل خود بردو با زن می! من، یا رسول الله: انصاری گفت
در خانۀ مـا بـیش از آن نیسـت : گویدچه حاضر است از طعام از او دریغ مدار، زن میعللم او را گرامی دار، و هر
ت درخواب کـن، و چـراغ بـازگري، و آن طعـام بـه جملگـی فرزندان به حّج: وی را گفت. که فرزندان قوت سازند

مشـغول شـو، و بعد از آن چوبی برگري و به اصالح چراغ . پیش مهمان حاضر کن، تامهمان به نور چراغ طعام بیند
جنبانیم تا مهمان پنـدارد کـه مـا بـا اوموافقـت ما دهان می ،بدان بهانه چراغ فرونشان، تا دروقت فرو مردن چراغ

تا مهمان سري بخورد، بامـداد چـون بـه . زن بدان ترتیب که شوهر تقریر کرده بود، پیش گرفت. کنیم  تا سري شودمی
پس حـق تعـاىل . »لَةفُالنٍ وَ فُالنَةٍ هذِهِ اللَّیْ عَجَبَ اللّهُ تَعاىل مِنْ لَقَدْ«: نزدیک رسول عللم آمد، رسول عللم فرمود

کنـد و حذیفۀ عدوی رض روایت می. »خَصاصَةٌ وَلَو کانَ بِهِمْ فُسِهِمْثِروُنَ عَلی اَنْوَیُؤْ«: در شأن ایشان این  فرستاد
اصـل کـردم تـا بـه نزدیـک او بـرم، اگردرحیـات ای آب حمن زخم خورده بود، پاره در غزای یرموک پسر عمّ: که

آب : بلی، یکی دیگر آهی بکرد، مرا گفـت: خواهی؟ گفتآب می: باشد بخورد،به نزدیک او رسیدم وی را گفتم
: خـواهی؟ گفـتآب مـی: چون به نزدیک اوبردم هشام بن العـاص بـود، گفـتم. تر استبدو ده که گوئیا او محتاج

تـر اسـت، چـون بـه نزدیـک او رسـیدم، او بمـرده بـود، بدو ده که او محتـاج: گفتمجروحی دیگر آهی بزد، . بلی
آن بزرگـواران در آن حالـت، . بازگشتم به نزدیک هشام، او نیز بمرده بود، به نزدیک پسرعم آمدم، اونیز بمرده بود

دنیـا و آخـرت بـر  برادران و دوسـتان در امـور ایثار آنست که حَّظ: ابوحفص رحمهگفته است. ایثارشان چنني بود
حظوظ و امور خود تقدیم کنی، چنانکه میان برادران صلبی و خویشاوندان، و میان دوستان هیچ فرق وتمیـز جـایز 

از . هر آنکس که خود را مالک چیزی داند، ایثار از او درست نیاید: یوسف بن الحسني رحمه گفته است. نشمری
و ایثار آنست که جملۀ اسباب، ملک و ملـک حـق تعـاىل داننـدو  بیند،بهر آنکه نفس خود بدان چیز سزاوارتر می

دست تو عاریت بوده ملک به  به: ف کند، او از خود سزاوارتر بیند و نفس را گویدهر آنکس که در آن ملک تصّر
. . ات و بهشت جاودانی بر برادران و دوستان ایثار کنندجنّ ایثار آنست که درجاتِ: اندصاحب رسید وبعضی گفته
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ن آن دوسـت، در داین دوست بشاشـت ننمـود در دیـ. دوستی به زیارت دوستی رفت چنانکه رسم باشد: اندآورده
انکار بر این کار مکـن، کـه چنـني ! ای برادر: اندرون زیارت کننده انکاری پدید آمد، او به فراست بدانست، گفت

عاىل صد رحمـت بـه میـان ایشـان فرسـتد، چون دو دوست بهم رسند، حق ت: ام که رسول عللم گفته است کهشنیده
مـن در . نصیب آنکس که بشاشت کمرت نماید تر باشد، و دهرویاش و گشادهنود رحمت نصیب آنکس باشد که بشّ

: انـد کـهو نیـز آورده. این وقت که به تو رسیدم بشاشت کمرت نمودم تا نود رحمت نصیب تو باشد و ده نصیب مـن
. صـوفیان در خانـه بسـته ندارنـد: گفت. رفت، او غایب بود و در خانه بسته بود رودباری رحمه به زیارت دوستی

در خانه بشکنید و جملۀ قماشات و اسباب او جمع کنید وبه بـازار بریـد و بفروشـید، یـاران فرمـان : یاران را گفت
ایـب بـود و خدمت ایشـان بـاز ایسـتاد، زن نیـز غ چون صاحب خانه برسید، خوش و گشاده روی به. بجای آوردند

. گلیمی باخود برده بود، چون در خانه آمد، آن گلیم نیز بدیشان داد، که این نیز بفروشید که هم از متاع خانه است
خاموش باش، بر ما بجان شکرانه است که مثل چنني شیخی : ف است؟ گفتاین چه تکلّ: گویدشوهر، وی را می

اند تا نفس از شُّح و بخیلـی نجـات از بهر آن ایثار اختیار کردهو این طایفه .باما این چنني مباسطت و گستاخی کند
هـر آنکـس کـه او را نگاهدارنـد از » لِحُـونَسِهِ فَاُولئِکَ هُمُ المُفْیُوقَ شُحَّ نَفْ وَمَنْ«: فرمایدیابد که خدای تعاىل می

سه چیـز : عم گفته استو رسول صل. بخیلی کردن، فالح ابدی و نجات سرمدی یابد، که خدای تعاىل چنني فرمود
بخیلـی اسـت و هـوای : آنچه موجب هالک اسـت. آنست که موجب نجاتست و سه چیز آنست که موجب هالک

ترس خدای تعـاىل اسـت در آشـکار ونهـان، و در حالـت درویشـی و : و آنچه موجب نجات است. نفس و عُجب
  .توانگری وسط نگاهداشنت و اسراف ناکردن

در این کلمـه کـه رسـول علـم : شیخ رحمه گفت. ..عدل و راستی در ضبط آوردنو در حالت رضا وخشم، صورت 
ت سبب آنکه، اصل جبلّ. یعنی بخل و امساک از لوازم نفس است. ع استی مودّشُحٌّ مُطاعٌ سرّ: فرموده است که

و آفرینش از خاک است، و صفت خاک قبض است و امساک، پس بخـل در نفـوس عجـب نباشـد کـه در اصـل 
و آن آنست کـه جـود در  .و میان جودو سخاوت فرقی هست. عجب سخاوت است در نفوس. اده استخلقت افت

دهد، یا از حضرت عزت ثـواب و جـزا چشـم وقتی باشد که خداوندش منتظر عوض باشد یا از آن کس که بدو می
ا اهـل صـفا را سـخ: و ببایـد دانسـت کـه .ا سخا آن باشد که خداوندش نه طالب عوض باشد و نه ثوابامّ. داشنت

یعنی امري مؤمنان  پیشوای متقیان مرتضی علـی » هِ اللّهلِوَجْ عِمُکُمْاِنَّما نُطْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل.باشد و ایثار اهل انوار 
انـد  انـد، از بهـر رضـای مـن کـردهو خاتون قیامت و شفیعۀ امت فاطمـۀ زهـرا رضـی اللـه عنهمـا آن ایثـار کـه کـرده

بند بر کیسه منه، که هر : وض و ثواب نکردند و رسول عللم به اسماء دخرت ابوبکر گفرتض کهپروردگارم و نظر بر ع
ت، و از جملۀ اخالق صوفیان تجاوز است و عفو در مقابلۀ رنـج و کراهیّـ. آن وقت که تو بند برنهی، بندت بر نهند

، که احسان در مقابلۀ احسـان، احسان آنست که نیکی به آنکس کنی که بد کند باتو: سفیان ثوری رحمه گفته است
یـا اخـی : در بهشـت کوشـکهای بلنـد دیـدم، گفـتم: رسـول عللـم گفـت. نقد بازاریان باشد، یکی در عـوض یکـی

ای اسـت کـه خشـم فـرو نـامزد طایفـه: های بلند به نام که مسجل اسـت؟ گفـتجربئیل، این درجات علیا و منزلت
سـه خصـلت : سول عللم به امري مؤمنان ابوبکر صـدیق رض گفـتو در حدیثی دیگر ر .خورند و از مردم عفو کنند

کنـد، حـق تعـاىل او را بـه هر آنکس که بر او ظلم کننـدو او عفـو مـی: است که جامع فواید است در دنیا و آخرت
عطا و صِلت بـر خـود بگشـاید، حـق سـبحانه و تعـاىل درهـای کثـرت و  و هر کس که درِ .نصرت خود عزیز گرداند

بخل و امساک بر خود بگشاید، حق تعاىل درهای زیـادتی نعمـت بـه وی  و هر کس که درِ ،بگشایدزیادت بر وی 
ــ. دربنــدد ت و فتــوّ: . : حســن بصــری رحمــه گفتــه اســت. ت محــروم مانــدحضــرت عــزّ دِدَیعنــی از زیــادتی  و مَ

ایشـان کننـد در هـای هـای خـود، فـدای حـظّّظو حَـ .گناه بـر بـرادران و دوسـتان عفـو کننـد: جوانمردی آنست که
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عفو کنند از آنکس کـه بـر وی ظلـم : مکارم اخالق آنست که: و رسول عللم گفته است .موافقت رضای حق تعاىل
کنـد و از جملـۀ اخـالق صـوفیان و عطا دهد بدان کس که از او منع می ،بردو بپیوندد بر آنکس که از او می .کند
کـه آن بشاشـت نشـان نـور قلـب  .و نفـوس را خـوش داشـنت ،روئی و خوش طبعی است و دلها خرم گردانیدنتازه
مُضِیىَٔة، و مثال فیض نور بر روی از دل، همچنان اسـت کـه پرتـو : ای» فِرَةوُجُوهٌ یَومَئِذٍ مُسْ«: قالَ اللّه تَعاىل. باشد

ه دل هر آن وقت ک. چراغدان و دل آبگینه، و روح چراغ: و چراغدان روی مشکاتست، یعنی .نور چراغ در آبگینه
» رةَ النّعـیمنَضْـ رِفُ فِـی وُجُـوهِهمْتَعْـ«قالَ اللّهُ تَعاىل . بشاشت باشد لذت مکالمه و مسامرت بیابد، اثر آن بر رویِ

  :بیت: صدر الدین اشنهی قد گفته است.روئی پیدا باشد  مر دل رایعنی در روی ایشان تازه
 وه وه کـــــه دل ار زخـــــویش خـــــاىل گـــــردد

 برخیـــزد هـــی هـــی کـــه ز دل چـــو نقـــش دل
 

 چــــــون قابــــــل نــــــور الیــــــزاىل گــــــردد
ـــــــــــۀ ذات ذوالجـــــــــــالىل گـــــــــــردد  آئین

 

ت و مساهلت اسـت و لۀ اخالق صوفیان مسامحو از جم. »سُّجوداَثَرِ الْ مِنْ سیماهُم فی وُجُوهِهِمْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل
رسـول . اح گفـنتو شرط آنست که اقتدا کنند به اخالق رسـول عللـم در نـرم سـخنی و مـز. ف و بدخوییترک تکلّ
رض دیـد –در حدیث آمده است که رسول عللم وقتی زاهربن حرام را .ا حقمن مزاح کنم و نگویم الّ: عللم گفت

او چـون  .فروخـت، او را بگرفـت بـه هـر دو کـف مبـارک خـود از پـس پشـتکه در میان بازار مدینـه کـاالئی مـی
 مَـنْ: رسول عللـم گفـت. دوسانیدداد و خویشنت را بدو میه میبدانست که رسول است، هر دو کف مبارک او بوس

هـیچ غـم ! یـا زاهـر: گفـت. مشرتی من کم یابی یا رسول الله: ده را بخرد؟ او گفتدَ؟ کیست که این بنعَبْتَرِی الْیَشْ
لِ حَضَـرٍ هْـلِکُـلِّ اَ«: بعـد از آن فرمـود. ت بس با رواجیمخور که اگر در این بازار رواجی نداری، در حضرت عزّ

آلِ مُحَمَّدٍ زاهِربن حرام -یـهکی و هدو چون به نزدیک رسول عللم آمدی، تّرب از بهر آنکه بدوی بود» بادِیَةٌ وَبادِیةُ 
بـه نزدیـک رسـول عللـم آمـدم و خرمـا نهـاده بـود، و : کند کهصهیب رومی رض روایت می. ای با خویش داشتی

. کنـدخوری و چشمت درد میخرما می: گفت. خوردن مشغول شدمخورند، من نیز به اصحاب با رسول عللم می
م لـرسول عل. کندخایم که درد نمییا بدان جانب می. کندخورم که درد نمی بهر آن چشم می! یا رسول الله: گفتم
 پس جایز باشد که صوفیان وقت وقتی ترویح دل را مزاح کنند، چنانکه از حّد. می بکرد چون این سخن بشنیدتبسّ
ت یعنی مزاح بها وشـکوه بربایـد، و اخـّو» طِعَةٌ لِألِخاءبَهاء و مُقْلِبَةٌ لِلْمِزاحُ مُسْاَلْ«: اندعتدال تجاوز نکنند که گفتها

و . خندیدن بسیار دل را بمرياند: اندو نیز خندۀ بسیار مکروه است که گفته .ودوستی و شفقت بر یکدیگر قطع کند
و مـزاح آن باشـد، . اعبه آن باشد که چون به جد انجامد به خشم نیاورد مـرد رافرق است میان مداعبه و مزاح، مد

ف رنجـی ف اسـت و تکلـّو از جملۀ اخالق صوفیان تـرک کـردن تکلـّ. رسد، مرد را به خشم آورد که چون به جّد
فکُ ااَلتَّصَـوُّفُ تَـرْ«: ف است کـهف بر ترک تکلّل کنندو بنیاد تصّوباشد که از بهر آیندگان تحّم قـومی بـه » لتَّکلـُّ

: بخورید که از رسول عللم شنیدم که گفت: نان و سرکه پیش ایشان آورد و گفت. نزدیک جابر انصاری رض آمدند
. ف در همه چیزها مذموم اسـتتکلّ: و بباید دانست که .نیک نان خورشی است سرکه: یعنی» مَ االَٔدامُ اَلخِّلنِعْ«

و رسـول  .و در همۀ امور که اسباب این عالمی است ،و در سخن ،ر سؤالو د ،در لباس، و در طعام، و در ضیافت
» واتِ اُمَّتِی وَالیَتَکلَّفُونَ اَال اِنّی بَرِیٌ مِنَ التَّکَلُّفِ وَ صالِحُوا اُمَّتِـیعُونَ لِامْلِلَّذِینَ یَدْ فِرْاَللّهُمَ اغْ«: عللم گفته است

  .که از بهر مردگان مغفرت و آمرزش خواهندیعنی رسول خدای عللم دعا کرده است بر جماعتی 
و از جملـۀ اخـالق . ف دور باشـندت مـن از تکلّـمن و صـالحان امّـ: بعد از آن فرمود. ف نکنندو در هیچ کار تکلّ

داند که کسی که بر کنار دریا مقـیم صوفیان انفاق است و ترک ذخريه کردن،از بهر آنکه صوفی خود را همچنان می
ذخريه کند،حمل بر جهالت او کنند، صوفی نیز خزاین فضل و کرم حق تعاىل نزد خـود مقـیم  باشد، اگر آنکس آب

» سِـکاً تَلَفـاًفِقاً خَلًفاً وَاَعطِ مُمْطِ مُنْاللّهمَ اعْ«: هر روز دو ملک ندا کنند و گویند: و رسول عللم فرمود که. بیندمی
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و هر آنکـس کـه . کافات او کن به زیادتی نعمتای بار خدای، هر آنکس به داد و بخشش مشغول است، م: یعنی
دو مـرغ بـه هدیـه نزدیـک : کنـد کـهانس رض روایـت مـی. کند وبخیلی بامردمان،مال اونیست گردانامساک می

رسول عللم آوردند، خادم یکی آن روز به نزدیک رسول عللم آورد، و یکی دیگـر روز دیگـر بیـاورد، رسـول عللـم  
عام از بهر فردا ذخريه مکن؟ و همچنني در حدیث آمده است که رسول عللم نزدیـک نه ترا گفتم که هیچ ط: گفت

از بهـر قـوت فـردا، رسـول عللـم وی را : ای؟ گفـتچرا نهاده: بالل رض رفت، قدری خرما دید  نهاده بود، گفت
ی مـرتس کـه خزانـۀ رب هزینـه کـن و از درویشـ: یعنـی» الالًعَـرشِ اِقْـذِی الْ شِ مِـنْیا بـالل وَالتَخْـ فِقْاَنْ«: گفت

ذوالنون . و ازجملۀ اخالق صوفیان قانع شدن است به اندکی مال .کرانه است، چون ترا دریابد ببخشدالعالمني بی
ل یابــد بــر اقــران ق وتفّضــو تفــوّ .هــر آنکــس کــه قناعــت کنــد، برآســاید از ابنــای زمــان: مصــری رض گفتــه اســت

قناعـت شمشـريی اسـت کـه هرگـز «: هَه گفته استکرم الله وَجْامريمؤمنان ومقدم محققان مرتضی علی . وهمسران
  .»کند نشود

ر کرد و تعیشی هر آنکس که قناعت پیشه کرد، درجات آخرت از بهر خود مدّخ: یحیی معاذ رازی رحمه گفته است
فـس هر آنکس که بامداد کندو از اهل و فرزندان خودایمن باشـد، و بـه ن: و رسول عللم گفته است. خوش در دنیا
: و در تفسـري. ت باشد، و قوت آن روز به نزدیک او باشد، گوئیا جملۀ دنیا حاضر و حاصـل او اسـتخود در صّح

و ابوسـلیمان  .به رسد، هر آنکس که قانع باشـدو به این حیات طیّ. قناعت است: اند کهگفته» ییَنَّهُ حَیاةً طَیِّبةًفَلَنُحْ«
تـرک : و از جملـۀ اخـالق صـوفیان. چنـان اسـت کـه ورع از زهـدقناعـت از رضـا، هم: دارانی رحمـه گفتـه اسـت
چنانکـه در . ها پاک کـرده باشـدکه صوفی باید که اندرون خود از جملۀ کدورات و کینه. خصومت و غضب است
هر آنکس که تـرک خصـومت کنـد  خـوش خـوی باشـد، و بـا : و رسول عللم گفته است. او کینۀ هیچ آفریده نباشد

  .ای از بهر او بنا کنندده معاشرت کند، در اعالی بهشت خانهمردم به اخالق حمی
هر کس که طلب علم کند، از بهر تفاخر و مباهات نمودن یا از بهر آنکـه روی خلـق در : و در حدیث آمده است که

و ببـني کـه خصـومت و  .نظر کـن، و بـه فکـرت ثاقـب اندیشـه کـن: شیخ رحمه گفت. خود کند، بوی بهشت نشنود
کنـد و د مـیاز بهر آنکه مجادله و منازعت از نفس حیـوانی تولـّ. یز است که سبب دخول دوزخ استلجاج چه چ

  :بیت: شیخ نجم الدین قد گفته است. ل کرده باشدصوفی باید که این صفات به صفات روحانی مبّد
 خـــــوی ســـــبعی ز نفســـــت ار بـــــاز شـــــود
 پــــس کــــرکس نفــــس روی بــــا علــــو نهــــد

 

ـــــاز شـــــود ـــــه آشـــــیان ب  مـــــرغ روحـــــت ب
 دســــت ملــــک نشــــیند و بــــاز شــــود بــــر

 

ت آنست که چون وی را بر دیگری قّو.ت نه آنست که کسی بر یکی غالب باشدزور و قّو: و رسول عللم گفته است
رةٌ غَضَـبَ جَمْـاِنَّ الْ«: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم. کند، آن خشم فرو خورد و برناندخشم گريد و شیطان او را وسوسه می

کـانَ جالِسـاً  ، وَاِنْلِسْیَجْکـانَ قائِمـاً فَلْـ کُم، فـاِنْداجِهِ؟ مَن وَجَدَ ذلِکَ مِنْتِفاخِ اَوْنِهِ وَانْرَةِ عَیْتَرَ اِىل حُمْ مِنَ النّارِ اَلَمْ
و سرخی چشـم و برخاسـنت رگهـای گـردن بـر آن دلیـل  .خشم انگشت دوزخ است: یعنی رسول گفت» طَجِعْفلیَضْ
و اگـر نشسـته  ،ه این صفت در وی پیدا شود،اگر ایستاده باشد، باید که بنشیندهرکس ک: بعد از آن فرمود که. است
د و توافق است بادوستان و برادران و تـرک باید که پهلو بر زمني نهد و بخسبد و از قبیل اخالق صوفیان تودّ ،باشد

آءُ عَلَ «: حابِ رَسُول عللمف اَصْقالَ اللّهُ تَعاىل فِی وَصْ. مخالفت کردن یعنـی صـحابۀ » نَهُمْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْـالْاَشِدّ
و بـا دوسـتان مـن نـرم خـوی و  .ت درشـت خـوی باشـندرسول رضوان الله علیهم اجمعني با دشمنان حضرت عـزّ

و  ،و بـدان صـحبت مؤکـد و محکـم شـود ،صحبت ثابت کنـد و دوستی با یکدیگر کردن حقّ .رحمت کننده باشند
انسان خوانند که صحبت  و آدمی را از بهر این سرّ .ها تعبیه استآن بسی فایده که در ،انداکثر اختیار صحبت کرده

: د کنـدت تولـّاز انـس بـا اهـل صـفا، انـس بـا حضـرت عـزّ: ببایـد دانسـت کـه. با هر کس که کند، بدو انس گـريد
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یـات الهـی و تعریفـات مؤمن چون به جـنس خـودنگرد، از اقـوال و افعـال و احـوال تجل» مِنِمُؤْآتُ الْمِنُ مِرْمُؤْاَلْ«
هرچنـد بیشـرت باشـد،  که. هاها و شمعبر مثال چراغ. ت ایشان انوار زیادت شودپادشاهی مشاهده کند و در جمعیّ

ت و از قبیل اخالق صوفیان شکر محسن است و دعای او گفنت بـا شـرط صـّح. لَموَاللّهُ اَعْ. تر بودشعلۀ نور زیادت
ت نیسـت بـر مـن کـه ابـوبکر بـن ابـی هـیچکس را آن منـّ: گفت –خدا صلعم رسول . ت رال متابعت سنّمقام توّک

: از هیچ مال چندان نفع به من نرسید که ازمال ابوبکر رض و بباید دانست که: قحافه رض و در روایتی دیگر گفت
 .دمنـع و عطـا از حـق تعـاىل بینـ ،گم کنـد .، سبحانه وتعاىلسالک در مبادی چون مطالع توحید شود،خلق در حقّ

اول سـبب را بینـد، و بعـد از آن . چون ترقی کند و به توحید صرف رسد، وجـود سـبب ثابـت کنـد در منـع و عطـا
اب به حق بگـزارد، و بعـد از آن شـکر اول شکر منعم مطلق و وهّ. علم حاصل شود تِو این معرفت به قّو. بمسبّ

به بهشت خوانند، شـکر گوینـدگان باشـند تر جمعی را که اول: و در حدیث آمده است .سبب که واسطه بوده است
هـر آنکـس کـه او را عطسـه بیایـد یــا آروغ، : در سـختی و آسـایش و در شـادی و انـدوه و در حـدیث آمـده اسـت

رسـول . چـون جـذام و پیسـی ودردهـای سـخت. الحمدُلِلّهِ، حق تعاىل هفتاد درد از اندرون او زایل کنـد: وبگوید
ائِمُونَ وَأَکَـلَ طَعـامَکُمُ االَٔبْـدَکُم الْطَرَ عِنْاَفْ«: ن دعا کردی و گفتیعللم نزد قومی افطار کردی بر ایشا  رارُ وَنَزَلَـتْصـّ

هر آنگاه که سالک صاحب . و از اخالق صوفیان بذل جاه است و بزرگی در حق برادر مسلمان. »کِمِ السَّکِینَةُعَلَیْ
گاه از آفات نفس شاید که بذل جاه کند و معاون جـاه و مـال را در اصـالح ذات . ت کنـد دوسـتان راعلم باشد و آ

اگر کسی سالها سعی کند تا جاهی کسب کند تا از آنجـاه منفعتـی بـه : ابن عطا رحمه گفته است. البني سعی نماید
و  .تر باشد از آنکه در عملی سعی کند که خالصاً لِلّه باشد از برای نجات نفـس رااو را فاضل .برادر مسلمان رسد

ی م باشد که بذل جاه کند، که از خود بکلـّشخصی  مسلّ: و بباید دانست که .اند به بذل جاههالک شدهبسی خلق 
ای و در هـر وقتـی یگانـه .و از ارادت خود منسلخ شده بودو در نظام هر دو عالم محافظت تواند کرد ،بمرده باشد

ابوعثمـان . و معـرتف متـابع سـرور باشـدباشد، که به ذروۀ این حال رسیده باشد و دائمـاً معتکـف آسـتانۀ حضـور 
و هر سالک که ایـن  و ذلّ نزد منع و عطا و عزّ: ت مرد در نزد چهار چیز ظاهر شودکمالیّ: حريی رحمه گفته است

  .سزاوار آن باشد که در بذل جاه و قضای حوائج مسلمانان سعی نماید. هر چهار نزدیک او یکسان باشد
ود که چهار خصلت در او جمع باشد، مستحق ریاست و نهال بـاغ سـلطنت هر وج: سهل تسرتی رحمه گفته است

. ل جهالـت ایشـان کنـدم آنکـه تحمّـدوّ. ل آنکه به علم و دانش بامردم زنـدگانی کنـداوّ: و نور دیدۀ خالفت باشد
 سوم آنکه ترک مال ایشان کند و طمع از ایشان منقطـع دارد و چهـارم آنکـه مـال و نعمـت خـود از سـائالن دریـغ

هر آنکس که به زینت این چهار خصلت پسندیده آراسته بود، شاید کـه از سـر اعتقـادی صـافی و اعتمـادی . ندارد
و همگنـان رادر تحـت اهتمـام حضـانت و . وافی به دقایق صالح خالیق و نظام اسـباب ایـن عـالمی قیـام نمایـد

  .لَمُ بِالصَّوابِوَاللّهُ اَعْ. داردشفقت خویش می
  

  در بیان آداب صوفیان: باب سی و یکم
ت و حسـن یعنـی خـدای تعـاىل ادب کـرد مـرا و آنچـه کمالیـّ» بیدِیْسَنَ تَـأْاَدَّبَنی رَبّی فَاَحْ«: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم

  .آداب بود به من آموزانید ومرا بدان مطلع گردانید
به حلیـت مکـارم اخـالق ب گرداند و خود را ب و مؤدّادب صوفی آنست که ظاهر و باطن مهذّ: شیخ رحمه گفت

خـوی را خـوش کنیـد در : رسـول عللـم گفـت. در خـوش خـویی مکارم اخالق تعبیـه اسـته مجموع. آراسته دارد
کتم عدم به وجـود آورد و او را شایسـتگی قبـول نست که چون حق تعاىل خالیق را از و بباید دا .با خلق معاشرتِ

و وجود حسن ادب در وجود شخص همچنـان  ،عبیه نهادصالح و فساد بداد، مکارم اخالق و حسن آداب در اوت
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پنهان است که آتش در آتش زنه، و هستی درخت خرما در استۀ خرما، و همچنانکه آدمی را الهام داد تا به تربیت 
ت خـري و شـر و مکـارم یا نخل مثمر از استه به تربیت پیدا گرداند،همچنني صـالحّی .آن آتش از آتش زنه ظاهر کند

دهـد، تربیت و تزکیت پرورش مـی سن آداب در وجودآدمی تعبیه است، و نفوس را الهام داد تا آنرا بهاخالق و ح
و از بهر این سـر اسـت کـه مریـد . در ریاضت و مجاهدت آنرا مستخرج کند تا به حسن ممارست ومکابدت و جّد

ع اسـت بـه اظهـار در او مـودّدارد کـه آنچـه  محتاج تربیت شیخ کامل است، تا صحبت و تربیت شیخ، او را بر آن
اهـل و : اس رض گفتـه اسـت در تفسـري آیـت کـهعبداللـه عبـّ» نـاراً کُمْلِـیْفُسَـکُم وَاَهْفُـوا اَنْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. آورد

به حسن ادب علم را فهم توان کرد : و یوسف بن الحسني رحمه گفته است که. فرزندان را ادب و دانش درآموزید
د کند و از زهد رغبت آخرت و به عمل حکمت توان یافت و از حکمت زهد توّل ،توان کردو به علم عمل درست 

  .ت پدید آیدپیدا شود، و از رغبت آخرت، قربت حضرت عزّ
اند که چون ابوحفص رحمه به عراق آمـد، جنیـد رحمـه بدیـدن او رفـت، اصـحاب او رادیـد کـه بـه ادب در آورده

اصــحاب راهمــان ادب ! یــا بــا حفــص: نشســته، جنیــد وی را گفــتخــدمت او بعضــی ایســتاده بودنــد و بعضــی 
. نـه چنـني اسـت ولکـن ادب ظـاهر عنـوان ادب بـاطن اسـت: گفـت. ای کـه ملـوک حواشـی و خـدم راآموزانیده

و عبداللـه . بنده را هیچ مقامی و حاىل نیست که موجب ترک آداب شریعت است: ابوالحسني نوری قد گفته است
در مکـه : ابوعبید قاسـم رحمـه گفـت. تر از خدمت کردن استب خدمت عزیزتر و فاضلاد: مبارک قد گفته است

باملوک : ريحمها الله مرا بر آن حال بدید، گفتها دراز کردم،عایشۀ مکّبودم و در برابر کعبه به پشت بازخفته و پای
  ترسی که نامت از دیوان اهل قرب محو کنند؟ای؟ نمیچنني نشینند که تو باز خفته

و ابـوعلی . تـر از آداب نیکـو نیسـتهیچ عطا و بخشش که پدر به پسـر دهـد، فاضـل: سول عللم فرموده است کهر
اق و غالم ابوعلی دقّـ .ت بنده به طاعت به بهشت رسد و به آداب در طاعت، به حضرت عزّ: دقاق قد گفته است

عقوبت این نظر بیابی اگرچه مدتی بر : تبه غالمی اَمرّد نظر کردم، در حال نظر شیخ ناظر من بود،مرا  گف: گفت
سَـرِّی سَـقَطی . نظـر و سـخن شـیخ درسـت شـد این بگذرد، پس از بیست سال قرآن فراموش کردم بـه عقوبـت آن

در حضـرت : یکشب از اوراد فارغ شده بودم، در محراب پای دراز کـردم، در سـر مـن نـدا دادنـد کـه: رحمه گفت
: گویـدجُنیـد رحمـه مـی. تم و نـذری بکـردم کـه پـس از آن پـای دراز نکـنمملوک چنني نشینند؟ پای فرا خود گرف

ادبی کند عقوبت وی هر کس که بی: عبدالله مبارک رحمه گفت. شصت سال دیگر بزیست و هرگز پای دراز نکرد
، ت سسـتی کنـدهای رواتب به تمام و کمال بجـای آرد، و هـر آنکـس کـه در سـّنتآن باشد که توفیق آن نیابد که سنّ

: انس بـن مالـک رض گفـت. محروم ماند از گزاردن فریضه، و هر که در فریضه سستی کند، محروم ماند از معرفت
هـر کـه . تادب، موجب دوری باشد از حضرت عـزّ و بباید دانست که ترکِ .ادب در عمل نشان قبول عمل است

ادب کند، وی را هیچ راهی نباشـد  و هر که ترک ،ت شودحضرت عزّ لِبر آداب و دقایق آن محافظت نماید، واصِ
  .تبه حضرت عزّ

  
  در بیان آداب اهل قرب با حضرت عزت: باب سی و دوم

صـوفیان کـه . اگرچه متابعت رسول عللم بر همۀ طوایف آدمیان و اصناف عالمیان واجب است: شیخ رحمه گفت
و رسـول عللـم مجمـع . ممتازنـد انـد، در متابعـت  اختصـاصتت و صادقان دارالقرار الوهیّسابقان مضمار عبودیّ

و ایـن مـوهبتی » ما زاغَ البَصَرُ وَماطَغی«: قالَ اللّهُ تَعاىل: ر این حال استآداب ظاهر و باطن بود، زبان قرآن مقرّ
اَدَّبَنـی رَبّـی «خاص است مر رسول را عللم که هیچ موجود را باوی مجال اشرتاک نیست، از بهر آنکه در مکتـب 

ر کرده و عیار اخالص ت استقامت حاصل کرده بود، و عرصۀ سینه به نور مکارم اخالق منوّکمالیّ» بیدیسَنَ تَأْفَاَحْ
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  :قطعه: شیخ زاده صدر الدین اشنهی رحمه درمدح رسول عللم گفته است .یدار آوردهبر محک امتحان پا
ــــــالم جــــــان ــــــت چــــــراغ ع ــــــی روی  زه

ـــــ ـــــد معطّ ـــــت ش ـــــرخز خلق ـــــر چ  ر مجم
ــــــت آب خــــــورده شــــــاخ طــــــوبی  ز جوی

ــــــ ــــــرشش ــــــارک ع ــــــاله ت ــــــت ک  ده پای
ــــرّ ــــد مق ــــه وصــــلت ش ــــرهاب ــــور و ش  ر ش
ـــــ ـــــبز فیضـــــت شـــــد مخّم  ر خـــــاک قال

 بجــــز چشــــمت کــــه دیــــد اســــرار رویــــت؟
ــــــانی ــــــو بج ــــــد از ت ــــــدم رس ــــــر یک  اگ
 ز عشــــــق روی و بــــــاالی چــــــو ســــــروت

 

ـــــان ـــــدم ج ـــــته هم ـــــو گش ـــــر ت ـــــی مه  زه
 ز رویــــــت شــــــد منــــــور طــــــارم جــــــان
 ز خاکـــــــت شـــــــد مرکـــــــب آدم جـــــــان
ـــــــان ـــــــاتم ج ـــــــني خ ـــــــو نگ ـــــــود ت  وج

 ق مــــــاتم جــــــانت شــــــد محّقــــــز هجــــــر
ـــــت شـــــد مـــــروّ ـــــه بوی  ح مقـــــدم جـــــانب

ــــه باشــــد محــــرم جــــان؟  بجــــز فکــــرت ک
 دو صــــــد عیســــــی بزایــــــد مــــــریم جــــــان

ـــــه  ـــــنهی«گرفت ـــــان» اش ـــــم ج ـــــر دم ک  ه
  

قلـبش همچـون . این بزرگوار مملکت و این سلطان دنیا و آخرت صلعم در استقامت به کمال اعتدال رسـیده بـود
ظاهرش باطن شده باطنش ظاهر شده، بصرش چون بصريت، بصـريتش  قالب شده بودو قالب همچون قلب شده،

چون بصر، به غایتی که نظر و علم مقارن قدم و حـال او بـود صـلعم بخـالف حـال موسـی کلـیم عللـم کـه نظـر او 
و رسول عللم چون به این حال بـه کمـال . »خَرَّ مُوسی صَعِقاً«خورد و » صعقه«مقارن قدم او نبود، الجرم قفای 

بود، به بدرقۀ آن جملۀ حُجب خرق کرد و به سبب این آداب، رتبت او در عالم قربت بـاالی همـۀ ملـک و  رسیده
الجرم محـرم . باق در ربود، و از همه درگذشتفلک آمد و به صفای این صفات بود که از جملۀ انبیاء قصب السّ

  :قطعه» نینِ اَو اَدْیْسَفکانَ قابَ قَوْ«حضرت باز شد  بار و جواز از درِحرم کربیا شد، و بی
ـــــــد رســـــــالت ـــــــک قـــــــدر تـــــــرا زیب  فل
 ز خلـــــق تـــــو گرفتـــــه بـــــوی در مشــــــک
ـــت ـــک گف ـــردی مل ـــذر ک ـــردون گ ـــوبر گ  :چ
 چـــو پـــای خـــود نهـــادی بـــر ســـر عـــرش
ــــب ــــود کامش ــــی ب ــــني ک ــــاجی چن ــــرا ت  م
 گـــــه آنســـــت کـــــز حضـــــرت بخـــــواهی

 خـــواهی هـــم امشـــببخـــواه آنهـــا کـــه مـــی
ـــنو ـــو بش ـــه گـــوش جـــان ت  ســـالم از حـــق ب

ــــنوئی« ــــرآی» ش ــــو؟چــــون س ــــدحت ت  د م
 

ـــــــــت ـــــــــور جالل ـــــــــه ن ـــــــــت تافت  ز روی
 نــــــودر خجالــــــت زرشــــــگ تــــــو مــــــهِ

ــــــت ــــــزد، زهــــــی جــــــاه و جمال ــــــام ای  بن
ـــا ایـــن چـــه حالـــت  !بـــه بانـــگ آمـــد کـــه آی
ــــالت؟ ــــابم وص ــــه دری ــــن ک ــــم م ــــه باش  ک
 مــــراد خــــود چــــو هســــت اکنــــون مجالــــت
ــــت ــــار دالل ــــد ب ــــت خــــوش کش  کــــه محن

ــــــی ــــــتنظــــــر کــــــن در جمــــــالش ب  مالل
ــــت ــــدان مقال ــــگ اســــت می ــــس تن  کــــه ب

 

ب باید دانست که این طایفه در صحبت متابعت رسول عللم سعی نمایند تا به برکت آن متابعت، مؤدّب و مهـذّو ب
هر کس که از حق تعـاىل سـئواىل کنـد تـرک : شبلی رحمه گفته است. کنندو در همه اوقات ضبط آداب می ،شوند

افت،شاید که در اقوال انبساط این سخن قطعی نتوان گفت، که چون سالک قربت ی: شیخ رحمه گفت. ادب است
-کند به اجازت باری تعاىل، و حال موسی کلیم دلیل این قول است که در مقـام هیبـت و عظمـت بـود، شـرم مـی

» نِــکَح عَجیْمِلْـ نی وَلَـوْسَـلْ«: رات سـؤال کنــد، چـون وی را راه انبسـاط بـاز دادنـد، گفتنــدشداشـت کـه از محقـّ
پادشـاهی بـود بـا : و مثال این همچنان باشـد کـه ،خودنمک خمري باشد خواه و اگرت میرات از حضرت عزّمحقّ

ا چون بساط حشـمت مرفـوع رات کنند، امّعظمت و هیبت، وحواشی و خدمتکاران شرم دارند که از او طلب محقّ
ادب : ون مصری رحمـه گفتـه اسـتذوالنّ. رات همچنان سؤال کنند که از کارهای معظمشود و قربت بیابند، از محقّ

وب ایّـ: ابوعلی دقاق رحمـه گفتـه اسـت. او باشد دلِ بِهاست،از بهر آنکه معرفت او مؤدّرف باالی همۀ ادبعا
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 اِنْ«: حَمنی و عیسـی عللـم در وقـت خطـاب گفـتاِرْ: و نگفت» رَبِّ اِنّی مُسَّنِیَ الضُّرُّ«: عللم در وقت دعا گفت
هرگـاه کـه مریـد ادب : ون رحمه گفته استذوالنّ. ادب را دانی حفظِیاگر گفتم تو م: گفت» تَهُعَلِمْ تُهُ فَقَدْتُ قُلْکُنْ

  .در قول و فعل نگاهدارد، به آخر بدایت خود رجوع کند
ر نشـود، بـه آداب و بباید دانست که تـرک ادب در وجـود نفـس سرشـته اسـت، و تـا انـدرون بـه نـور معرفـت منـّو

آفـات ومکرهـا و کیـدهای آن، واقـف نتـوان شـد بـر معرفت نفس وشـناخت و بی ،ت قیام نتوان نمودحضرت الهیّ
  .لَمُ بِالصَّوابِوَاللّهُ اَعْ» سَهُ فَقَد عَرَفَ رَبّهعَرَفَ نَفْ مَنْ«: ر این قول حدیث رسول استمقرّ. تآداب حضرت الهیّ

  
  در بیان آداب طهارت و مقدمات آن: باب سی و سوم

-یعنـی مردانـی» مُطَّهَّرینَیَتَطهَّرُوا وَ اللّهُ یُحِبُّ الْ رجالٌ یُحِبُّونَ اَنْ« :حاب الصُّفَةرضف اَصْقالَ اللّهُ تَعاىل فِی وَصْ
ابـن عطـا . و خدای تعاىل دوست دارد جمعی کـه در طهـارت و نظافـت سـعی کننـد .اند که طهارت دوست دارند

ارت کردنـدی و بعـد از آن طهـ. چون از بول یا حدث فارغ شدندی، به سنگ اسـتنجا کردنـدی: رحمه گفته است
به آب، و اگر ایشان را جنابت رسیدی در شب، بنخفتندی تا غسل نکردندی و در حـدیث آمـده اسـت کـه رسـول 

من شما را چنان مشفقم که پدر مشفق مر فرزند را که ازغایت شفقت و مرحمت هـر آنچـه شـما را بـا : عللم گفت
شما قصد مسـرتاح کنـد بایـد کـه پشـت بـر قبلـه چون یکی از : کنمت نزدیک گرداند شما را تعلیم میحضرت الهیّ

و استنجابه دست راست نکند، و به سـه سـنگ اسـتنجا کنـد، و بـه سـرگني و اسـتخوان  ،نکند و روی در قبله نکند
ل آنکه پلیدی که بر نشسـتنگاه باشـد زایـل اوّ: فرض استنجا دو چیز است: شیخ رحمه گفت. پوسیده استنجا نکند

و نـه  .ن استنجا کنند، باید که پاک باشد، یعنی نه چیزی باشد که یکبـار کـار فرمـوده باشـدآنچه بدا: دوم آنکه. کند
ت استنجا آنست که سنگ یاکلوخ بر موضع پاک نهـد و بـه دسـت چـپ و و کیفیّ. سرگني باشد ونه استخوان مرده

و سـنگ  ،قـل نکنـدتا نجاست به جای دیگـر ن. گرداند تا به پیش مخرج نجاست، و بر سر نجاست نباید نهادمی
ی گردانـد تـا بـه کلـّگرداند تا به نزدیک مخـرج، و سـنگ سـوم گرداگـرد مخـرج مـیدوم بر پس مخرج نهد و می

چـون . ها به طاق کند یا به یک سنگ که سه گوش دارد روا باشـد کـه اسـتنجا کننـدوختم کلوخ ،نجاست زایل کند
که قضیب به دست چپ بگريد به رفق، و سـه بـار بـه عنـف  ا استرباء آنستامّ. ی زایل یقني باشد که نجاست به کلّ

بمالد تا اگر بقیۀ بول در او مانده بود بريون آید و در وقت مالیدن تنحنح کند، از بهر آنکه عروقی چند از حلق بـه 
 قضیب پیوسته ، و در حالت تنحنح دو سه گام برگريد تا آنچه در مجرای بول مانده باشد بريون آیـد و از حـد علـم

وقـت باشـد، و صـوفی نخواهـد کـه  و نیز دیرباز گـرفنت ضـایع کـردن .درنگذرد و نگذارد که دیو وی را وسوسه کند
و ذکـر  ،و اگر به سنگ استرباء کند، سنگ به دست راسـت گـريد .و اگر ذکر بر زمني بمالد شاید ،وقت ضایع کند

وضع نجاست نقل کنـد و آب بـه ودن از مو در وقت آب کار فرم. دارد تا پاک کندبه دست چپ، و در حرکت می
تا آنگه که یقني شـود کـه اثـر نجاسـت . مالد به باطن انگشتانریزد، و به دست چپ آن موضع میدست راست می

بیشرت عذاب گور از آن است، و چون در : که رسول عللم گفته است. ی زایل گشت و از رشاشۀ بول احرتاز کندبکلّ
وروی در قبلـه و  .و خود بپوشد به راحله یـا بـه چیـزی دیگـر .ت جای اختیار کندصحرا باشد از برای قضای حاج

: و چون در مسرتاح خواهد رفـت بگویـد .و تا نزدیک زمني نشود، جامه از خود دور نکند .آفتاب و ماهتاب نکند
ضـرت تـو آمـدم از شـر دیـو نـر ودیـو یعنی ای بار خدای بـا پنـاه ح. »خَبائِثثِ وَ الْخُبْاَلّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنَ الْ«

ا در و بسیار نظر بر عورت نکنـد الـّ .و در نشسنت اعتماد بر پای چپ کند .و در رفنت پای چپ فرا پیش نهد .ماده
و چیزی کـه نـام خـدای تعـاىل . ت آیداهلیَّ ت ونکوهش حضرتِدر مَقْ ،که اگر گوید ،وقت حاجت و سخن نگوید

و در وقت بريون آمدن پـای راسـت را فـرا پـیش نهـد و . سر برهنه در مسرتاح نرود و ،از خود دور کند ،بر آن باشد
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یعنی شـکر آن خـدای را کـه : فَعُنِیقی عَلَیَّ مایَنْنی عَنِّ وَاَبْحَمدُلِلّه الَّذی سَهَّلَ ىل خُرُوجَ مایُوذِیْرانُکَ الْغُفْ: بگوید
و  .ت مـن درآنسـتبگذاشت در مـن آنچـه نفـع و قـّو نمود از من بريون شد و باقیسهل کرد، تا آنچه رنج من می

نْقَلْ اَللّهُمَّ صَّل عَلی مُحَمّدٍ وَعَلی آلِ مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْ: چون از استنجا فارغ شود، بگوید جـی فَرْ بِی مِـنَ النِّفـاقِ وَحَصـِّ
ها کـه عـذاب از زنا و از زشتی من پاک گردان از نفاق، و فرج من نگاهدار یعنی خدایا دلِ. فَواحِشالزِّنا وَ الْ مِنَ

: ازار نرود و آب بسیار نریزد کـه رسـول عللـم گفتـه اسـت کـهو در گرمابه بی .د کندگور و خلود در دوزخ از آن توّل
  .لَموَاللّهُ اَعْ.کندد میها از آن توّلجملۀ وسوسه

  
  در بیان آداب وضو و اسرار آن: باب سی و چهارم

-تدر مسواک کردن خاصـیّ: که در خرب است که .وضو کند مبدأ به مسواک کندچون خواهد که : شیخ گفت رحمه
ودر نـزد وضـو و  .های دیگـر کـه بـدان مقـرون اسـتاول طهارت دهن، دوم رضای حق تعاىل با خاصیت. هاست

در وقـت . ا به روزه باشد تا وقـت زوال جـایز اسـت مسـواک کـردنالّ. جملۀ نمازها مسواک کردن مستحب است
هَمَـزاتِ  رَّب اَعُـوذُ بـکَ مِـنْ: روی در قبله باید کرد، و ابتداء به بسم الله الرّحمن الرّحیم کنـد و بگویـد وضو کردن

بَرَکَة وَاَعُوذُ نَ وَالْیُمْأَلُکَ الْاَللّهُمَّ اِنّی اَسْ: و در وقت سر دست شسنت بگوید. ضُرُونِیَحْ الشَّیاطنيِ وَاَعُوذُ بِکَ رَبِّ اَنْ
ایـم از شـؤم و خواهم خجستگی و برکت، و با پناه حضـرت تـو مـییعنی خدایا از تو می. هَالکَةِشُّوم وَالْبِکَ مِنَ ال
رَةِ اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ عَلی آلِ مُحَمّدٍ وَاَعِنّـی عَلـی تَـالوَةِ کِتابِـکَ وَکَثْـ: و دروقت دهن شسنت بگوید. هالکی

قرآن و بسـیار گفـنت ذکـر تـو و در وقـت آب بـه بینـی رسـانیدن  مرا بر خواندنِیعنی خدایا توفیق بخش .الذّکرِ لَکَ
ارِ وَ مِـنْاَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ عَلی آلِ مُحمَّدٍ، اَللهُمَّ اَرحْ: بگوید سُـوءِ  نی رائحة الجنّة واَعُوذُ بِکَ مِن رَوائحِ النـّ

  :یعنی. دّارِالْ
اَللهُـمَّ صَـلِّ : در وقت روی شسنت بگویـد. ، از بویهای ناخوش و از قرارگاه بدآیمبا پناه تو می! ای خدای بزرگوار

وَدُّ وُجُـوه مَ تَسْـهِـی یَـوْوَجْ یَضُّ فِیهِ وُجُوهُ اَولِیائِکَ، وَالتُسـوِّدْمَ تَبْهی یَوْوَجْ عَلی مُحمَّدٍ وَعَلی آلِ مُحمَّد، اَللهُمَّ بَیِّضْ
گردان در آن روز که روی جملۀ انبیا و اولیا و دوستان تـو سـپید باشـد و سـیاه  یعنی خدایا روی من سپید. دائِکَاَعْ

و در وقـت شسـنت دسـت  .ازان سـیاه باشـدنمـازان و غمّـمگردان روی من در آن روز که روی جملۀ عاصیان و بـی
یعنـی : نی حِسـاباً یَسـرياًبِیَمینی وَحاسِـبْطِنی کِتابی صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ عَلی آلِ مُحمَّدٍ، اَللهُمَّ اَعْاَللهُمَّ : راست بگوید
و در  .و در وقـت حسـاب بـا مـن مسـامحت ومسـاهلت کـن .نامۀ کردار من به دست راست من ده! ای بار خدای

 مِـنْ نـی کِتـابِی بشـمالِی اَوْطِیْتُعْ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ عَلی آلِ مُحمَّدٍ واَعُـوذُ بِـکَ اَنْاَللهُمَّ : شسنت دست چپ بگوید
و در  .آیم از آنکه نامۀ کردار من به دسـت چـپ مـن دهـی یـا از پـس پشـتیعنی خدایا با پناه تو می. رِیوَراءِ ظَهْ

بَرکاتِـکَ  عَلَـیَّ مِـنْ زِلْمتِـکَ وَاَنْـشِّنی بِرَحْعَلی آلِ مُحمَّدٍ، اَللّهُمَّ غِصَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ اَللهُمَّ : وقت مسح سر بگوید
باران رحمت و برکت بر سر من ریزان کن و مرا در سایۀ عرش فـرو آور، ! یعنی خدایا. شِکَتَ ظِلِّ عَْروَاَظِللَّنی تَحْ

دٍ، اَللهُمَّ : در وقت مسح گوش بگوید .ا سایۀ عرش توآنگه که هیچ سایه نباشد الّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ عَلـی آلِ مُحمـَّ
ده  قیعنی ای خدایا مرا توفی. رارجَنّةِ مَعَ االَٔبْنِی مُنادی الْمِعْسَنَهُ اَللهُمَّ اَسْیَتَّبِعُونَ اَحْلَ فَقَوْتَمِعُونَ الْیَسْ نِی مِمَّنْعَلْوَاجْ

و در مسـح گـردن . و آواز منادی  در بهشت بـا صـلحا ونیکـان بـه گـوش مـن رسـان. تاکالم تو بشنوم و بر کار گريم
یعنی خدایا گردن من آزاد کن از آتش دوزخ . اللِبِکَ مِنَ السَّالسِلِ وَاالَغْاَللهُمَّ فُکَّ رَقَبتی مِنَ النّار وَاَعُوذُ: بگوید

دٍ وَ اَللهُـمَّ : و دروقت شسنت پای راست بگوید .های آتشنيو مرا با پناه خود گري از زنجريها و غل صَـلِّ عَلـی مُحمـَّ
قدم من ثابت گردان بـر گذشـنت بـر ! یعنی خدایا. نَمِنیْامِ المُؤْدقَدَمی عَلَی الصِّراطِ مَعَ اَقْ عَلی آلِ مُحمَّدٍ اَللهُمَّ ثَبِّتْ
تُزِلَّ  صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَ عَلی آلِ مُحمَّدٍوَاَعُوذُ بِکَ اَنْاَللهُمَّ : ودر پای چپ شسنت بگوید. صراط با قدمهای مؤمنان
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نی خدایا با پناه حضـرت تـو آیـم از آنکـه قـدم مـن بـر صـراط یع. مُنافِقنيَدامُ الْهِ اَقْمَ تَزِلُّ فِیْقَدَمی عَلَی الصِّراطِ یَوْ
بلغزد در آن روز که جملۀ قدمهای ظالمان و منافقان و جاحدان بلغزد و چون از وضو فارغ شد سر بر آسـمان کنـد 

دِکَ ال حانَکَ اللّهُمَّ وَبِحَمْه وَرَسُولُه سُبْدُهَدُ اَنَّ مُحمَّداً عَبْکَ لَهُ وَ اَشْدَهُ الشَرِیْا اللّهُ وَحْال اِلهَ اِّل هَدُ اَنْاَشْ: و بگوید
کَ اَنْـ ىل وَتُـبْفِرْکَ فَاغْفِرُکَ وَاَتُوبُ اِلَیْتَغْسی اَسْتُ نَفْتَ عَلمتُ سوءاً وَظَلَمْاِلهَ الّا اَنْ . رَّحیمتَ التَّـوّابُ الْـعَلـیَّ اِنـَّ

کُـرکَ کَثـرياً نـی اَذْعَلْنی صَـبُوراً شَـکُوراً وَاجْعَلْنَ وَاجْمُتَطَهِّریْنِی مِنَ الْعَلْجْحمَّدٍ وَعَلی آلِ مُحَمَّدٍ وَااَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُ
اء وُضُـوء  نَویـتُ اَنْ: ت چنـني اسـت کـهت نیـّت اسـت و کیفیـّل نیّو فرایض وضو اوّ. الًرَةًوَاَصِیْواُسَبِّحُکَ بَکْ اَتَوَضـَّ

نیت : یا گوید. ت دوم آوردم وضوی فرض نماز کنم خدای رایعنی نیّ. داثَاَرفَع االَٔحْ تُ اَنْفَرض لِلّهِ َتعاىل یا نَویْالْ
روی از آغـاز پیشـانی  و حـّد. و فرض دوم روی شسنت اسـت .ها، خدای را سبحانه و تعاىلکردم که بردارم حدث

ش و هر دو و ظاهر ری .میان هر دو گوش و از بیخ گوش تا بیخ گوش، به پهنا و سپیدیِ. است تا آخر زنخ به درازنا
سوی پیشانی از روی است، و آب به بُـن مـوی پـیش زنـخ و بـروت و هـر دو ابـروی و هـر دو کنـارۀ روی و ریـش 

و حـد تنکـی ریـش آنسـت کـه از زیـر . رسانیدن واجب است و ریش اگر تنک باشد، آب به بن وی باید رسانیدن
گوشۀ هر دو چشم که مجتمع سـرمه اسـت،  و در پاک گردانیدن. اوبشره ظاهر باشدو اگر بسیار باشد واجب نباشد

و فرض سوم دست شسنت است تا به مرفق  شسنت واجب است، و مستحب است که آب بـه بـاالی  .جهد باید کرد
ها آب برساندو فرض چهارم مسح سـر اسـت و آنقـدر کـه نـام مسـح بازو برساند و اگر ناخن دراز باشد  زیر ناخن

و کیفیت مسح آن است که، سر انگشتان دست راست بـه . تمسح رسانیدن سنّبران افتد  کفایت باشد، و جملۀ سر 
و سـه . سر برد، و دیگر باره از پس سر تا پیش سـرآورد سرهای انگشتان  چپ بازنهد و بر پیش سر نهد و باز پسِ

و  .تو فرض پنجم پای شسنت است و هر دو کعب بباید شس. بار سر انگشتان تر کند و بدین ترتیب مسح سر بکشد
و از ابهام که انگشت بـزرگ اسـت  ،ت آنست که از کالوج پای راست مبدأ کندو سنّ .خالل انگشتان واجب است

بريون رود، و اگر در پای شکاف باشد، واجب بـود آب بـه بـن آن رسـانیدن، و اگـر خمـري یـا پیـه یـا صـمغ بـر آن 
فرض ششم ترتیب نگـاه داشـنت اسـت، چنانکـه و .شکاف نهاده باشد، دور باید کرد و آب به بن آن بباید رسانیدن

و فرض هفتم در مذهب امام شـافعی رض تتـابع اسـت و تتـابع آن باشـد کـه اعضـاها پیـاپی . مذکور است در قرآن
یعنـی نگـذارد  .و حد تفریق آن باشد که اعضاها که شسته باشد خشک شود، بعد از آن عضوی دیگر شوید ،شوید

شسنت هر دو دست با هر : دوم. نام خدای تعاىل گفنت: لت وضو سیزده است اوّوسنّ .که بدین مقدار جدائی افتد
ا اگـر بـه آب بـه بینـی رسـانیدن الـّ: ششـم. مبالغت کردن در آن: پنجم. استنشاق: چهارم. مضمضه: سوم. دو کوع

راسـت  مبدأ بـه جانـب: نهم. خالل انگشتان دست و پای کردن: هشتم. خالل ریش انبوه کردن: هفتم. روزه باشد
هر عضوی را سه : دوازدهم. جملۀ سر مسح کردن چنانکه یاد کردیم: یازدهم. آب به باالی بازو بردن: دهم. کردن

و دست افشاندن و در میـان  ،و باید که احرتاز کند از آب بسیار ریخنت .اعضاها را پیاپی شسنت: سیزدهم. بار شسنت
بشـرط آنکـه بـه وضـوی  اول نمـاز . دید وضو مستحب استا تجامّ. وضو سخن گفنت و دست تر کردن، و بر روی 

  .نوافل گزارد
  

  آداب خاصگیان در وضو در بیان: باب سی و پنجم
و هرگاه که در وضو سهوی افتد، نتیجۀ آن سهو وسوسـه  .رحمه آداب ایشان در وضو حضور دل است:  شیخ گفت
مرتصد مـرگ باشـد و بـر  عاقل دانا آن باشد که دایمو از لوازم مرد  .دایم بر وضو باشند: آداب دیگر. بود در نماز
و بزرگـی بـوده اسـت کـه  .و بزرگی بوده است که در شب هرگاه که از خواب درآمـدی وضـو سـاختی .وضو باشد

خود  ،کردشبی او را جنابت رسید و خرقۀ درشت پوشیده بود، به کنار دجله رفت تا غسل کند، نفس او توسنی می
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سـهل . ت کرد کـه خرقـه از تـن بـريون نکنـد تـا چنـان خشـک شـود ادب نفـس رااخت و نیّرا با خرقه در آب اند
نفـس ضـعیف کنـد و شـهوت : و گفتـی .عبدالله رحمه اصحاب راتحریض کردی به آب بسیار خوردن و کم ریخـنت

ب وضـو رفت و آه به کوفه میو بزرگی از مکّ .ن استاز بهر وضو، از آداب ایشا در سفر آب نگاهداشنت. بمرياند
و  .هرگاه که بینی صوفی که رَکِوِه با خود ندارد بدان که کاهـل نمـاز اسـت: اند کهو گفته .داشت تا به کوفهنگاه می

تی داشـت کـه وضـوی او زایـل اند که ابراهیم ادهم رحمه علّآورده. تجدید وضو هر فریضه را از آداب ایشان است
دارنـد، از بهـر حـدیث و در روی سـرتدن بعضـی جـایز مـی .بـودو در شبی هفتاد بار تجدید وضو کـرده . گشتمی

و ایـن طایفـه در پـاکی  .از بهر رسول عللم خرقـه بـود کـه بـدان تـری اعضـاها نشـف کـردی: عایشه رض که گفت
چنانکـه اگـر جامـه شـوخگن باشـد و . اندرون سعی کنند و هرچه در ظاهر پاک باشد، حکم طهـارت بـر آن کننـد

شان اندک مایه شوخگن باشد، بسی تأسـف و تلهـف بر خالف قومی که اگر جامه .گزارند پاک باشد، در آن نماز
و اگر شخصـی پـای برهنـه رود، بـر او  .و اگر اندرون ایشان ممتلی باشد از غل و غش، هیچ باک ندارند ،خورند

جـاهلی و  و اگـر غیبـت مسـلمانان کنـد، و دیـن خـراب کنـد از .انکار کنند، بـا آنکـه شـریعت رخصـت داده اسـت
به وقت قضـای حاجـت یـک  .ت سی سال در حرم مجاور بودو عمروزجاجی رحمه مّد. ناکسی، هیچ غم نخورد

و از بهـر آن هـر  .و بزرگـی بـوده اسـت کـه دردی داشـت. ه دور شدی، از بهر تعظیم داشت حـرم رافرسنگ ازمکّ
  .ساخت، دوازده سال آن ریش بر روی وی بماندنمازی را وضو می

: مـداوای ایـن آنسـت کـه: گفـت. ال را بخوانـد تامعالجـت کنـدکـرد بـه غایـت، کحّـگر ، چشم درد میو یکی دی
تـر اسـت از تـرک تاریکی و کـوری چشـم، اوىل: گفت. نگذاری آب به چشم برسد، و اگرنه نور باصره خلل پذیرد

مبـارک  این است شرح سـعی صـاحب عزیمتـان، کـه مـدت انـدک رنجـی و ریاضـت بـر نفـس. ت رسول عللمسنّ
ه الحـال ت، فـارغ البـال و مرفـّت و ریـاض عنـدّیو چون از این عالم نقل کردنـد، در جـوار حضـرت الهیّـ ،نهادند

  :ین اشنهی گوید قطعهشیخ تاج الدّ. گذارندروزگار می
 پـــاک کـــن ز االیـــش و آرایـــش خـــود راه را
 جغــدوار انــدر خرابــۀ ایــن جهــان مــأوا مگــري

 یـدقیخـواهی ز بهـر بگر رخ خـود سـرخ مـی
 خواهی بیـاورچویوسف، جاه و گاه وملک می

 واربــــرگري ابــــراهیم» ال«یــــا بیــــا جــــاروب 
 چون تو ایـن مردانگـی کـردی، سـزاوار آمـدی

 وتوحید است وبسعشقاندردوعالم،جانقوت
  

 تا شـوی سـرهنگ عـاىل رتبـت ایـن درگـاه را
ـــاه را ـــت شاهنش ـــني مردس ـــوی بازخش ـــا ش  ت

 رادر عـــزای عـــزل و بیکـــاری مـــیفکن شـــاه 
 همچو او یـک چنـد مسـکن سـاز قعـر چـاه را

 مـاه راپس فرو روب از فلـک شـعری و مهـر و
 را گــر زنــی بــر فــرق گــردون، خیمــه و خرگــاه

گــــاه را ــــوم باشــــد مــــردم آ ــــن قــــدر معل  ای
  

  
  درشتی شأن آن در بیان فضیلت نماز و: باب سی و ششم

مؤمنـان : سـخنی بگـو، گفـت: را گفت در خرب است که چون حق تعاىل بهشت را بیاراست، وی: شیخ رحمه گفت
و اشتقاق صلوة از صلی است و صلی گرم شدن بود بـه آتـش، و  .فالح یافتند و مؤمن آن باشد که نماز کننده باشد

و هـیچ . هر چوب که کژ باشد و خواهند که راست شود  به آتش نماز گرم کند تـا کـژی وجـود او بکلـی زایـل شـود
ا نمازکننده و  در دوزخ که رود،تَحِلَّۀ قَسَـم قـدم را رود کـه حق تعاىل نیست، الّی جمال موجود، قابل سبحات تجّل

ت و جالل مـن، کـه جملـۀ آدمیـان در به عزّ: فرماید کهیعنی حق تعاىل می» کُم اِلّا واردُهامِنْ وَاِنْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل
و آنانکه نماز نکننـد، در . لَمی نرسد از دوزخنماز کننده در  در رود و او را هیچ اَ. دوزخ روند به سبب این سوگند

و نماز وسیلت وصلت است میان خدای تعاىل و بنده و شرط نمـاز کننـده آن باشـد  .ب بمانندمعذّ روند و در آنجا
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ی حق تعاىل بـدو آیـد، و چون تجّل. آیدات بر دل او میکه در نماز خاشع باشد و خشوع آنگاه ظاهر شود که تجلیّ
لوةَ وَاَنْـالتَقْ«: فرمایـددر او بنماند، و سبب این سر است که حـق تعـال مـی ،ت باشدّیهرچه سمت غري  تُمْرَبُـوا الصـَّ
گوید، مست است ونهی کرده است یعنی هر آنکس که نماز کند و نداند که چه می» لَمُوا ماتَقُولُونَسُکاری حَتّی تَعْ

س، در وادی مقدّ: حق تعاىل موسی را گفت: اند کهگفته» کَیْلَنَعْ لَعْفَاخْ«: و در معنی.که مست نزدیک نماز رود
نماز دعاست، گوئیا : غم زن و فرزند و گوسفندان از دل خود دور کن، تا شایستۀ مناجات ما آیی و بباید دانست که

دعـای او خـرق حجـب  ،و چون از  یقـني دعـا کنـد ،کندجملگی اعضا و جوارح از حضرت سؤال مینماز کننده ب
فاتحـه خوانـدن در نمـاز، : ببایـد دانسـت کـه. ت متقاضـی شـود از  حاجـات ویقرب یابد، از حضرت عزّ کند و

ای حاجـت بنـده، و سـورة الحمـد را سـبع ت است، که نیمۀ آن ثنای حق تعاىل اسـت، و نیمـهخاص از بهر این امّ
و هـر نـوبتی رسـول عللـم  .ار به مدینهه، و یکبیکبار به مکّ. مثانی خوانند از بهر آنکه دوبار به رسول عللم فرو آمد

کرد و محققان در نماز، الحمد تکرار کننـد، تـا غرایـب معـانی و عجایـب اسـرار فهـم کننـد و معنی غریب فهم می
-در حضـور ابـوبکر رض نمـاز مـی: گوید کهرومان مادر عایشه رض می حرکت و ارتعاش در نماز روانیست که امّ

از تمامی نماز سـکون اطـراف اسـت، و نمـاز گـزاردن،ادای : ت بر من بزد و گفتجنبیدم، بانگی به هیبکردم و می
عَلِـمَ  لَـوْ: و در خرب آمده است کـه. و جملۀ طاعات د رنماز تعبیه است. ت بندگی ظاهر کردن استت و صّحعبودیّ

کنـد، از چـپ و راسـت مـی تَفَـتَ یعنـی اگـر نمـاز کننـده بدانسـتی کـه بـا کـه مناجـاتیُناجِی مَا الْ المُصَلِّی مَعَ مَنْ
انـد و و نماز کننده در حالت نماز مشابهت دارد با مالیکه، از بهر آنکه، مالیکه بعضی آنند کـه در قیـام .ننگریستی

هیأت نماز به صفت مالیکه موصوف است و هیأت نمـاز چهـا  و بنده در کّل. بعضی در سجود و بعضی در قعود
دعـا و درود تالوة و تسبیح و تحمید و استغفار و : اذکار نماز شش استو . قیام و قعود و رکوع و سجود: راست

ت ایشان حاصل کرده صف است و خاصیّنده مادام تا در نماز است، به صفات همۀ فرشتگان متّبر پیغامرب عللم وب
ذوق  ات وو سرعت و تعجیل در نماز پسندیده نیست که ابواب فتوح غیـی مسـدود گردانـد و نمـاز کننـده را از لـّذ

و آنچه . بهره ماندو از نفحات فضل الهی و روایح قرب پادشاهی بی ،مناجات و خشوع و خضوع محروم گرداند
هیـأت، طمأنینـت  بلکه باید که در کـّل. ع است در نماز، از فضایل و فواید اسرار و مقام ابرار، از اوفوت شودمودّ

تـا بـه برکـت لفـظ اسـتغفار از آن  .و تحمیـد اسـتغفار کنـد و اگر ماللتی در خاطر یابد، در میانۀ تسـبیح .بجای آرد
  .ت روی نمایدماللت نجات یابد و همان ذوق و لّذ

  
  در بیان فضیلت صفت نماز اهل قرب: باب سی و هفتم

در این باب یاد کنیم از آداب نماز، چنانکه اقصی علم و معرفت ما بدان رسیده است بـه طریـق : شیخ رحمه گفت
بـر وضـو : بلکـه . بنده باید که پـیش از دخـول وقـت بـه وضـو مشـغول شـود: قفَتَقُولُ بِاللّهِ التَّوفِیْ .ایجاز و اختصار

و از درازی و کوتـاهی روز آگـاه  ،اقـدام دانـد ونماز کننده بایـد کـه معرفـت زوال و ظـّل .ا مؤمنمحافظت ننماید الّ
و شـرح . ت باشـد، نصـف آخـر اسـت از روزدر نقصان باشد، نیم روز باشد و چـون سـایه زیـاد باشد، و چون ظّل

ت که در سنّ. ت بگزاردمعرفت زوال و اوقات دراز است که این مختصر احتمال آن نکند، و چون وقت  درآمد سنّ
ر شـده باشـد،  و ش، اندرون مکـدّها تعبیه است، و نیز به سبب مخالطت خلق و اسباب تعیّگزاردن بسیار حکمت

و  ،مُقَرّبني و به ظـاهر، روی بـه قبلـه کنـدحَسَناتُ االَبرارِ سَیِّئاتُ الْ: اندکند که گفته چون فریضه خواهد گزارد، توبت
ت و بعد از هِیَ بخواند پیش از نیّتُ وَجْاَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ برخواند، وَجَّهْ ت کند و قُلْدل در حضرت الهیّ ،به باطن

و هـر دو  .بردارد، چنانکـه هـر دو کـف برابـر دوش باشـد ت آوردن، هر دو دست برابر هر دو دوشدر وقت نیّ. آن
ابه برابر هر دو گوش، نـه گشـاده ونـه فـراخ و نـه بسـته، زیـر انگشت سرتگ برابر نرمۀ گوش، و سرهای انگشتان سبّ
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ی بکشـد وهـا ظـاهر نکنـد، وراء اکـرب بـه جـزم الله اکرب، و در الله اکـرب گفـنت مـّد: سینه و باالی ناف نهد  بگوید
ت دل حضور دل که موضـع نیـّ ت با تکبري شرط است، به شرطِو مقارنت نیّ .و در باء اکرب الفی پیدا نکند ،بگوید

و بباید دانست که در حضرت که ایستاده است  .شوداست و هر وقار که در دل باشد،عکس آن بر جوارح ظاهر می
  بیت: کند، و به زبان افتقار بدین بیت گویدو با که مناجات می

 آن پشه کـز لطفـت اگـر پشـتم قـوی گـرددمنم 
 وگر یکدم به یک خدمت، مـرا دلـدار بپسـندد

 

 نــدانم در جهــان پیلــی کــه هــم پهلــوی مــا آیــد
 ترکستان، کم از هنـدوی مـا آیـد شه چني، خان

 

بَر، سیالب عظمت و جالل حضرت ذوالجالل، به وجـود آن گوینـده اَللّهُ اَکْ: و بعضی عارفان باشند که چون گویند
  :بیت. چنانکه خان ومان هستیش خراب کند و در آن حال به زبان ضعف نیاز کند. تاخنت آرد

ـــــري ـــــتم گ ـــــوام دس ـــــان ت ـــــون و پریش  مجن
ـــــای دســـــتگريی دارد  هـــــر بـــــی ســـــر و پ

 

ـــــوام دســـــتم گـــــري ـــــته و حـــــريان ت  سرگش
ـــري ـــتم گ ـــوام دس ـــامان ت ـــر و س ـــی س ـــن ب  م

 

ای در ینـده همچـنن حقـري نمایـد کـه خـردل دانـهو در مطالعۀ عظمت و کربیا جملۀ کون در فضای وسـعت سـینۀ گو
  :بیابانی فراخ در چنني وقتی از فنای خاکی رخت برگريد و به بقای جاودانی نقل کند و بگوید، بیت

ـــدهیم ـــن ب ـــم دی ـــی و ه ـــوهم دنی ـــاد ت ـــر ی  ب
ــــابیم ــــی ی ــــو آب ــــزد ت ــــکر، ن  ور همچــــو ش

 

ـــــــــدهیم ـــــــــني ب ـــــــــتمند غمگ  داد دل مس
 تـــــن بگـــــدازیم و جـــــان شـــــريین بـــــدهیم

 

امريالمؤمنني علی کرم الله وجهـه » حَرْفَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْ«و در تفسري  .ه دست راست، ساعد دست چپ بگريدپس ب
تفسـريی » حَرْوَانْ«هرکسی به قدر علم در معنی : شیخ رحمه گفت. نهادن دست راست بر دست چپ: گفته است
حق تعاىل آدمـی را از کـتم عـدم بـه وجـود آورد و از  :ا مرا آنچه معلوم و معاینه است آنست کهاند، امّو بیانی گفته

میان جملۀ مخلوقات، او را برگزید و هر آنچه خالصه و صفاوۀ هفـت آسـمان و هفـت زمـني اسـت، از روحـانی و 
جسمانی در او تعبیه کرد، آنچه مستودع علوی است در نیمۀ باالی او از جانـب دل ودیعـت نهـاد، و آنچـه اسـرار 

وساوس شـیطانی  و قابل روحانی آمد و نیمۀ زیرین اومحلّ پس دل او محّل. ر نیمۀ زیرین اوودایع سفلی است، د
ۀ ملکـی ظـاهر شـود و هواجس نفسانی آمد، هرگاه ۀ . که صفت روحانی غالب آید، لَمـّ وسـاوس و هـواجس و لمـّ

بایـد دانسـت کـه و ب .و در وقت نماز، ایـن غـالبی و مغلـوبی ایشـان ظـاهر شـود .شیطانی منکوب و مقهور گرداند
و آنکس که از لمۀ شیطانی و حدیث نفس خـالص یافتـه باشـد، در  .حرکت ظاهر، اثری تمام دارد با معانی باطن
چون دست راست . نفس نیز خواهد که سوی مرکز اعلی متصاعد شود.وقت نماز دل او برزخی شود میان فنا و بقا

پـس . ن، و اشارت دست راست بر دست چـپ نهـادن بر دست چپ نهد، نفس را منع کند از صعود و بر باال شد
بـر ایـن نسـق . ق بـه دل داردق به قالب دارد، و آنکه در نماز برخواند، تعلّـتعلّ.  هی دیگر باره برخواندتُ وَجْوَجَّهْ
اِنَّ صَـلوتی وَنُسُـکی وَ . مُشـرِکنيَلِماً وَمـا اَنَـا مِـن الْضَ حَنیفاً مُسْـلَّذی فَطَرَ السَّمواتِ وَاالَرْهِیَ لِوَجَّهتُ وَجْ: خواند
حانَکَ اللهُـمَّ سُـبْ: پـس بگویـد. مُسـلِمنيتُ واَنَـا مِـنَ الْعالَمنيَ الشَـریکَ لَـهُ وَبِـذلِکَ أُمِـرْیایَ وَمَماتی لِلّهِ رَبِّ الْمَحْ

تُ تَرفْـسِـی، وَاعْتُ نَفْدُکَ، ظَلَمْـاَنَـا عَبْـتَ رَبِّی وَاَللهُمَّ اَنْ. رُکَمُکَ وَتَعاىل جَدُّکَ وَال اِلهَ غَیْدِکَ وَتَبارَکَ اسْوَبِحَمْ
ا اَنْـدِی لِاَحْالقِ الیَهْـسَن االَخْـدِنی لِاَحْتَ، وَاهْفِرُ الذّنوبَ اِلّا اَنْىل ذُنُوبی کَلَّها، اِنَّهُ الیَغْفِرْبی، فَاغْبِذَنْ تَ، سَـنِها اِلـّ
فِرُکَ تَغْتَ اَسْـتَ وَتَعالَیْکَ تَبارَکْخَريَکُلُهُ بِیَدَیْکَ وَالْدَیْتَ لبیّکَ وَسَعْنْرفُ سَیِّئها إلّا اَعَنّی سَیِّئها فَاِنَّهُ الیَصْ رِفْوَاصْ

و مقـدار چهـا رانگشـت بایـد کـه  .کَ، و در حال ایستادن سر در پیش افکند و به موضع سجود نظر کنـدوَاَتُوبُ اِلَیْ
و نشاید که بر یک پای ایستد که آن  د خوانندرا صَفْو نشاید که هر دو کعب بهم بازنهد، که آن . فرجۀ هر دو پا باشد

دست از کنار فرجی و لباچـه بـريون  و رسول عللم از صفد و صفن نهی فرموده و مکروه است که .ن خوانندرا صَفْ
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و نشاید که جامه در خـود پیچـد، در حـال رکـوع و  ،و نشاید که بر میان نهد .و نشاید که دست بر تهی گاه نهد ،آرد
کند، پـس فاتحـه و در هر رکعتی شاید که اَعُوذُ مکرر می. طانِ الرّجیمشَّیْاَعُوذَ بِاللّهِ مِنَ الْ: بعد از آن بگوید .سجود

نـی بَیْ اَللهُمَّ باعِـدْ: ت خاطر برخواند و در میان فاتحه و آن سورة که خواند، این دعا برخواندبه حضور دل و جمعیّ
وبُ االَبـیضُ مِـنَ الـدَّنَسِ،  یخَطایا کَما یُنَقّـاَللهُمَّ نَقِّنی مِنَ الْ. رِبرِقِ وَالمَغْمَشْن الْبَیْتَ نَ خَطایایَ کَما باعَدْوُبَیْ الثـَّ

و نماز کننده باید کـه دل و زبـان موافـق یکـدیگر دارد تـا از عجایـب و . دِبَرْجِ والْماءِ وَ الثَّلْخَطایایَ بِالْ سِلْاَللهُمَّ اغْ
اند که از غایت استغراق در شهود متکلم چنـان غایـب شـوند کـه نصیب نماند و بعضی بودهغرایب معانی قرآن بی

و  ،کـرداند که مسلم بن یسار رحمه در مسجد بصـره نمـاز مـیآورده. ایشان را هیچ خرب از احوال این عالمی نباشد
پـس بـه . افتادن هیچ خرب نبـودمسلم را از .ستونی بیفتاد در مسجد، چنانکه آواز افتادن آن به گوش بازاریان رسید

و شرط رکوع آنست که نیمۀ باال منحنـی گردانـد و نیمـۀ . ای باشدرکوع رود و میان قرائت و رکوع باید که فاصله
نهـد، انگشـتان زیرین به حال خود بگذارد، و هر دو مرفـق از هـر دو پهلـو دور دارد و هـر دو کـف بـر هـر دو زانـو 

کمـال آنسـت کـه ده بـار بگویـد و اگـر  نی کمال است، و حّدعَظیم، و آن اَدْرَبّیَ الْ سُبحانَ: دگشاده و سه بار بگوی
اَللّهـمَّ : و بعد از تسـبیح  ایـن دعـا خوانـد. گویدصاحب ذوق باشد و تمکینی دارد، در رکوع چندانکه خواهد می

ی وَعَصَـبِیعی وَ بَصری وَعَظْمْتُ، خَشَعَ لَکَ سَلَمْتُ وَلَکَ اَسْتُ وَبِکَ آمَنْتُ وَلَکَ خَشَعْلَکَ رَکَعْ و در . مِـی وَمُخـِّ
حَمِـده، و چـون تمـام راسـت بـاز ایسـتد،  سَمِعَ اللّهُ لِمَـنْ: وقت راست باز ایستادن دست برابر دوش بردارد بگوید

دُ عَبْـدِ حَـقٌّ مـا قـال الْمَجْلثّناءِ وَالْلُ اشَیءٍ، اَهْ تَ مِنْضِ وَمِالَٔ ماشِىْٔأَ السَّمواتِ وَمِالَٔ االَرْحَمدُ مِلْرَبَّنا لَکَ الْ: بگوید
خدای تعاىل : جدُّ معنی آنست کهکَ الْجَدِّ مِنْفَعُ ذاالْتَ، وَال یَنْطِیَ لما مَنَعْتَ، وَالمُعْطَیْدٌ المانِعَ لِما اَعْکُلُّنا لَکَ عَبْ

ری آسمان و بـه پُـری زمـني  تراست، حمد و ثنا به پُ بزرگواری! شنید هر آنکس که حمد و ثنای او گفت ای خدای
آنچه خواستی بیافریدی، و اهل ثنا و سزای ستایش تویی، که خدای سزای پرستشی، درست اسـت و راسـت آنچـه 

طِـیَ وَالمُعْ. ایآنچـه تـو بخشـیده: طیـتَای نیسـت لِمـا اَعْهـیچ بازدارنـده: المانع. ایمماهمه ترا بنده: بنده گوید که
بـه خداونـد تـوانگری و جـاه، : جَـدِّسود ندارد، ذَالْ: فَعُهر آنچه تو منع کنی، والیَنْ: تَعْوهیچ بخشنده نباشد لِما مَنَ

ت عذابی به شخصی خواهد رسـید، بـه جـاه و آن توانگری و بخت، یعنی چون از حضرت عزّ: جَدُّازتو، اَلْ: کَمِنْ
ایستادن از رکوع که در خـرب اسـت حرمت و مال و حشمت، دفع آن نتواند کرد و باید که طمأنینت گريد در راست ب

گویـد حق تعاىل نماز کسی قبول نکند که در رکوع پشت راست باز نکند و در حالت به سجود رفنت، تکبري می: که
که بعضی از ساجدان، آن باشند که در وقت سجود، بساط کون و مکان  .کندو دل حاضر دارد که، که را سجده می

و رواق فراق . در آن حال بساط نشاط ایشان گسرتده شود. ی کشف و عیان شوداح فضاو دل ایشان سیّ .طی کنند
  :زبان وقت این بیان کند قطعه. خراب کرده گردد

 چــون بیــدىل مشــوش دریافــت خلــوتی خــوش
 بــر در چــه دانــد آخــر صــورت پرســت قاصــر،
 هر سـه یکیسـت اینجـامعشوق وعشق وعاشق،

 

 قیصـــر چـــه زحمـــت آرد خاقـــان چکـــار دارد
ـــ ـــا جم ـــه ب ـــار داردک ـــان چک ـــان پنه  ال جان

ــران چکــار دارد ــل درنگنجــد هج ــون وص  چ
 

لی، سه بار تـا ده بـار حانَ رَبّی االَعْو این مقام بس عاىل است، انبیاء عظام و اولیای کرام را باشد و در سجدۀ سُبْ
از تسـبیح، مسـتحب و باید که چشم گشاده دارد و به سـربینی نظـر کنـد و بعـد . گویدتا هفتاد بار، چنانکه تواند می

هی لِلَّذی خَلَقَـهُ وَصَـوَّرهُ وَشَـقَّ لَمتُ، سَجَدَ وَجْتُ وَلَکَ اَسْاَللّهمَّ لَکَ سَجَدتُ وَبِکَ آمَنْ: است که این دعا برخواند
و در . مَالئِکـةِ وَالـرِّوحالْ قُدُّوس، سُـبّوحٌ قُـدُّوسٌ رَبُّمَلِکِ الْخالِقنيَ، سُبحانَ الْسَنُ الْعَهُ وَ بَصَرَهُ فَتبارَکَ اللّهُ اَحْسَمْ

و انگشـتان پـای  .و بر پای چپ نشـیند ،و بعد از آن سر بردارد .سجده هر دو مرفق از هر دو پهلو دور باید داشت
نی وَعافِنی بِرْدِنی وَاجْىل وَاهْفِرْحَمنی وَاغْاَللّهمَّ ارْ: و هر دو دست بر هر دو زانو نهد، بگوید. راست روی  قبله کند
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و چـون خواهـد  ،پس سجدۀ دوم بکنـد. و در نماز نافله چندانکه تواند .فُ عَنِّی، یکبار بگوید در نماز فریضهعْوَا
و در جملۀ رکعـات نمـاز، ایـن شـرایط و دقـایق بجـای آرد پـس بـه  .که برخیزد، اندک مایه قرار گريد اسرتاحت را

آن مثال که خواجۀ عرب و عجم و خالصۀ یثرب و  هم بر .نماز، معراج دل است: و بباید دانست که .د بنشیندتشهّ
محمد مصطفی صلعم در شب معراج عالم خاک و اشباح را باز پـس پشـت گذاشـت و  قدمِ حرم و کارگزار دیوانِ

. و بدید آنچه دیدنی است و بشنود آنچه شنودنی اسـت ،سَني مقام ساختاز اجرام افالک برگذشت، فراز قابَ قَوْ
سـر . و به ظهور نور شهود، همه باز پس پشـت گـذارد .ز بر جملۀ ملک و ملکوت گذر کندسالک نیز در هیأت نما

هـا فَـانٍ بـر خـود عَلَیْ کُـلُّ مَـنْ: دل، آیـت. جان عاشـق  تمکـني برفشـاند. د روی نمایدسلطان وحدت در حال تشهّ
  :قطعه: خواند، و این ثنا بگوید

 جانــــا دىل کــــه بــــا غــــم تــــو آشــــنا شــــود
 او بــــود غمــــت خــــود آنکــــه غمگســــار دل

 خلــد بــرین، زرَشــک مــن آتــش شــود اگــر
ـــدش؟ ـــو، آخـــر کـــه بای ـــر ت  دل بگســـلد ز مه

ـــا شـــري مـــادرم غـــم تـــو زُقّـــه کـــرده  انـــدب
 

ــود ــا ش ــذار ت ــو، بگ ــر ت ــود ز به ــون ش ــر خ  گ
 شـــادان چـــرا نباشـــد و غمگـــني چـــرا شـــود
 خـــاکِ درِ تـــو تـــاج ســـر ایـــن گـــدا شـــود
 جـــان بگـــذرد ز کـــوی تـــو آخـــر کجـــا شـــود؟

ــــاد روزی  ــــن جــــدا شــــودهرگــــز مب ــــز م  ک
 

د چنان مستغرق باشند که ایشان را پروای هـیچ چیـز از مکنونـات و مخلوقـات نباشـد از و بعضی باشند که در تشهّ
  :و به زبان اشارت این بیان کند قطعه. استغراق و غایبی از خود غایتِ

 در دو عــالم کــار کــار ماســت کــز غــم فــارغیم
ــــیم ــــو و دوزخ ایمن ــــر، از مین  در حصــــار فق

ـــریماز ا ـــبلی برت ـــطح ش ـــد و ش ـــارات جنی  ش
ــای آورده ــر پ ــر، زی ــری و قیص ــت کس ــمدول  ای

 آنچنــان در بیخــودی غــرقیم کــان آرام جــان
 بهر ما مـرهم مسـاز و در جراحـت جلـد بـاش

 

ــارغیم ــزای، کــز کــار دو عــالم ف  هــني نشــاط اف
 ا و آدم فــــــارغیمدر پنــــــاه آن دم، از حــــــّو

 هم فــــــارغیموز رمــــــوز بایزیــــــد و پــــــوراَدْ
 کیقبــــاد و خــــاتم جــــم فــــارغیم زان ز تــــاج
 سـازد کـه بـامن سـاز، ازو هـم فـارغیمالوه می

 چون جراحت راحت مـا شـد، زمـرهم فـارغیم
 

هِ سَـالمٌ عَلَیْـاَلتَّحیاتُ، اَلْ: و به حضور دل اَلتَّحیات برخواند، به این ترتیب ا مُبارَکاتُ، اَلصَّلواتُ اَلطّیّباتُ لِلـّ کَ اَیُهـّ
هَدُ اَّن مُحمّـداً رَسُـولُ ال اِلهَ اِلَّا اللّهُ وَ اَشْـ هَدُ اَنْهِ الصّالِحني، اَشْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ، سَالمٌ عَلَینا وَعَلی عِبادِاللّالنّبیُ وَرَحْ

راهیمَ تَ عَلـی اِبْـتَ وَرَحِمْمُحمَّداً وَآلَ مُحمَّدٍ کَما صَلّیتَ وَ بارَکْ حَمْاللّهِ اَللهمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَعَلی آل مُحمّدٍ وَارْ
کَ حَمو آلِ اِبْ لِمات مُسْـمُسـلِمنيَ وَالْمِنـاتَ وَالْمُؤْمُـؤمِننيَ وَالْفِـرىل وَلِوالِـدَیَّ وَلِجَمیـع الْدٌ مجیـدٌ، اَللهـمَّ اغْیْـراهیمَ اِنـَّ
ارِ وَعَـذابَ کاینُ مِنْهُم وَاالَموات وَالْیاء مِنْاالَحْ هُم، ربَّنا آتِنا فِی الـدُّنیا حَسَـنَةَ وَ فـی اآلخِـرَة حَسَـنَة وَقِنـا عَـذابَ النـّ
تُ وَمـا تُ وَ مـا عَلِمْـتُ وَما جَهلْـلَنْتُ وَ ما اَعْرَرْتُ وَما اَسْتُ وَما اَخَّرْفِرىل ما قَدَّمْقیامَةِ اَللهِمَّ اغْمِ الْرِ وَعَذابَ یَوْبْقَالْ

ا اَنْـمُقَدِّم وَ اَنْتَ الْمُقَدِّم وَ اَنْتَ الْتُ، اَنْاَخطأَتُ وَ ما تَعَمّدْ و هـر دعـا کـه درحـدیث آمـده . تَتَ المـؤخِّرُ ال اِلـهَ اِلـّ
و پای راست بريون کند و هر دو دسـت بـر . است، شاید که خواند و در التحیات خواندن، بر نشستنگاه چپ نشیند

دراِلّا اللّهُ بـه  ،روی زانو نهد و انگشتان دست را، همچنان گريد که عدد بیست و سه، و چون به کلمۀ شهادت رسد
و در سـالم دادن بـر پیغـامرب . است نکند، تا هیأت خشوع به جـای آورده باشـدحه اشارت کند تمام رمسبَ انگشتِ

بیند و چـون سـالم بـر بنـدگان خـدای تعـاىل صلعم دل حاضر دارد چنانکه پندارد که رسول صلعم به دیدۀ دل می
بازخواهـد و چون سالم  .اند، در دل حاضر کند و بر ایشان سالم کنددهد جملۀ بندگان صالح که در آسمان و زمني

که  بر مالیکه و حاضران و جملۀ مؤمنني  ت کندت بريون شدن از نماز کند،از جانب راست سالم باز دهد ونّیداد نیّ
  .کندو مؤمنات می
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ق دارد و دو بـه امـام تعلّـ دو خاصّ: پس سالم دیگر باز دهد و مواصله در نماز مکروه است، و مواصله پنج است
ل بگویـد، دعـا چـون تکبـري اوّ: ق دارد، آنسـت کـهآن دوگانـه کـه بـه امـام تعلّـ. أمومو یکی به امـام و مـ .به مأموم

و چـون قـراءت بـه آخـر رسـد و بـه  .بعد از آن به قراءت فاتحه مشـغول شـود. برخواند و اندک مایه خاموش شود
: رد، آنست کهق داو آن دوگانه که به مأموم تعلّ .و پس به رکوع رود .رکوع خواهد رفت، اندک مایه خاموش شود

بلکه اندک مایه قرار گريدو اسـتغفاری بگویـد . در وقت تکبري احرام نگذارد که تکبري او به تکبري امام پیوسته باشد
دوم آنکه دروقت سالم، چون امام سالم باز دهد، قرار گريد و پـس سـالم . و پس به تکبري گفنت احرام مشغول شود

نمـاز مـخ : و بباید دانسـت کـه. ت بازدانندسالم فرض، از سنّ: آنست که و آنکه بر امام و مأموم واجبست. بازدهد
اِنَّ : قالَ اللّهُ تَعـاىل. ها، و رفع درجات و نجات از درکاتارت گناهحق تعاىل  و کفّ خالصۀ طاعت و زبدۀ عبادتِ

  .نَ السَّیِئاتِهِبْحَسناتِ یُذْالْ
  

  در بیان آداب نماز و اسرار آن: باب سی و هشتم
و در . فاضلرتین و نیکوترین ادب نماز کننده آنست که نگذارد که دل او به هیچ چیز مشغول شود: رحمه گفتشیخ 

هفـت : و رسول عللم گفتـه اسـت. ی استو در موزۀ تنگ، نماز کردن منهّ. وقت غلبۀ بول، نماز کردن مکروه است
، و دهن یافه، و خاریدن اندام، و بـازی خون از بینی آمدن، وخواب کردن، و وسوسه: چیز در نماز از شیطان است

  .کردن 
هر کس که نماز کند وداند که : اس رض گفته استعبدالله عبّ. شک و سهو هم از این قبیل است: اندو بعضی گفته

حرکـت : و ببایـد دانسـت کـه .بر راست و چپ او کیست که ایستاده است، از خشوع در نماز او را هیچ چیز نباشد
کـردم، حرکتـی از مـن در وجـود وقتی در نزد صالحی نماز مـی: شیخ رحمه گفت. مبطل نماز استپیاپی در نماز 

نزد ما نماز کردن آنست که در حالت قیام چون چیزی باشد جامد، و رسول : آن صالح بر من انکار کرد و گفت. آمد
 خَـرَجَ مِـنْ صَـلوتِهِ وَ قَـدْ صَرَفَ مِنْعِهِ وَ بَصَرِهِ اِنْبِهِ وَسَمْلْدُ اِىلَ الصَّلوةِ مُقبالً عَلَی اللّهِ بِقَعَبْعللم گفته است اِذا قامَ الْ

ی وجود و حضور دل نماز کند و آنچه شرط است و آداب و دقـایق هر آنکس که به کلّ: یعنی. هُ امُّهُمٍ وَلَدَتْذُنُوبِهِ کَیَوْ
از گناه پاک شـود کـه آن روز کـه از مـادر  ارکان و هیأت نماز است، به جای آرد، چون از نماز فارغ شود، همچنان

چون نماز کننده آداب طهارت و وضـو و شـرایط آداب نمـاز : و در روایت دیگر آمده است که .در وجود آمده بود
ت آیـد و شـفیع باشـد تـا او را بـه و در قبـول حضـرت عـزّ. تَنیحَفظکَ اللّهُ کَما حَفِظْ: بجای آرد، نماز او را گوید

ضَـیَّعَکَ اللّـهُ کَمـا : و اگر چنان باشد که خللی یا نقصانی باشد در این آداب، نماز او را گویـد .قرب خاص رساند
 .رسول عللم بدین لفظ تقریر کرد که، همچنان که جامه درنوردند، آن نماز درنوردند و بر روی او باز زنند. تَنیضَیَّعْ

رسول عللم در وقت نماز، : کندیشه رض روایت میعا. و شرط نماز کننده آنست که در نماز خاشع و ترسنده باشد
هـای مدینـه آن آواز آمـدی، چنانکـه در بعضـی کوچـههمان آواز که از دیـک جوشـان آیـد، از سـینۀ مبـارک او مـی

همچنانکه شیاطني را راه بـه . کرده باشد سماوی بود ت ادب حاصلکمالیّ هر دل که: شیخ رحمه گفت. شنیدندی
شیطان را راه نباشد و اگر به زینت رهبت و حلیت رغبت آراسته بود، عرشـی شـود، چـون  به دل او .آسمان نباشد

و اسـرار و عظمـت نمـاز در دهـن بیـان و  .عرشی باشد آنگاه ادای حقوق آداب نماز بر وجه صواب توانـد گـزارد
ین شیخ تـاج الـّد. جَهلَ مَنْ عَرَفَ وَجَهَلَ و این مختصر، احتمال آن نتواند کرد و عَرَفَ مَنْ .استعارت تبیان نگنجد

  :بريون داده است قطعه شنوی رحمه در مقام آن نماز، به زبان نیاز، این سرّ
 اگــر ایــن تهمــت هســتی، ز روی کــار برخیــزد

 اســـی، ز عشـــق او خـــرب یابـــدوگـــر زنـــار شّم
ـــزاران ن ـــزده ـــار برخی ـــتی، زکـــوی ی ـــرۀ مس  ع
ـــا الْ بســـاالفِ ـــاَنَ ـــی، کـــزان زّن ـــزدحقّ  ار برخی
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ــــزار بخرامــــد ــــار آندلــــدار، در گل  وگــــر یکب
 ت پدیـد آیـدوگر یک لمحه انـدر کسـوت عـزّ

ــوئی  ــا ســر م ــدا کــننگارین ــف لطــف پی  ز زل
 بخشدعجب نبودچوهدهد را،سلیمان تاج می

 

ــزد ــزار برخی ــدر حــال، رســم خــار از گل ــم ان  ه
ــــزد ــــرار برخی ــــز اب ــــاله ک ــــزارن آه و واوی  ه
 کزین یـک کـار تـو مـا را هـزاران کـار برخیـزد

 قــوتی ازیــن انبــار برخیــزد کــه مــور کــور را
 

ابـدی  نماز کننده چون در نماز این روایح اسرار به مشام جان او رسد به زبان نیاز در سؤال آید و مزید آن سعادتِ
هـیچ تـا در صـحبت رفیـق توفیـق بـی .خواهـدت مـیو سیادت سرمدی با حصول مراضی احـدی از حضـرت عـزّ

منیف و منصب شریف قربت خاص برسد، و زبان  ص، به محّلحجاب و تعویق، با بدرقۀاخالص و شحنۀ اختصا
  .نصیحت جان با دل این باشد

کژ پندارند که، مقصود از نماز ذکـر اسـت  به ظّنام از ضاللت و جهالت قومی که عجب بمانده: شیخ رحمه گفت
و گویند که چون ذکر و حضور دل حاصـل شـد، چـه احتیـاج اسـت بـه نمـازگزاردن، و اباطیـل خیـاالت و اضـالیل 

را گمراه گردانیده باشد، که رسوم شریعت و رقوم احکام محو کنند اویل فاسده و اساطريمالحده ایشانمُحاالت و اق
  :ام نکنند و در اعمال اهمال جایز بینند اما چه عجب، فردو تمییز حالل و حر

ــــــدارد از آب زالل  مرغــــــی کــــــه خــــــرب ن
 

 منقــــــار در آب شــــــور دارد همــــــه ســــــال
 

قالب را از روح ناگزیر است، احوال را از اعمال صالحه گزیـر نیسـت و هرچـه مرتبـت و : این قدر باید دانست که
  .اندات و اقامت طاعات یافتهمنزلت که اهل قرب یافتند، به سبب ادامت صلو

  
  در فضیلت روزه داشنت: باب سی ونهم

هر عمل که بنی آدم کند بـه : گفت–فُ الصَّرب شیخ رحمه قالَ رَسُولُ اللّه صلعم اَلصَّربُ نِصفُ االِیمانِ وَ الصَّومُ نِصْ
روزه آنِ منسـت و مـن : یعنـی» زی بِـهِاَجْـ اَلصَّومُ لِی وَاَنَا«: فرماید کها روزه ، که خدای تعاىل میمطالم برود الّ ردّ

دار بـه زینـت از بهر آن حـق تعـاىل اضـافت روزه بـا خـود کـرده اسـت کـه، روزه: اندو بعضی گفته. امپاداش روزه
این اضافت از بهر آنست که روزه از اعمال پنهانسـت : اندو بعضی گفته. آراسته گردانیده بود اخالق صمدی خود

و هر کس که بـه روزه باشـد جملگـی ایمـان حاصـل کـرده از بهـر آنکـه ایمـان  .اطالع نباشدکه هیچکس را بدان 
ابروُنَ اَجْـ«دار هر دو جمع کرد و در تفسـري نصفی صرب و نصفی شکر، وروزه. دونصف است رِ بِغَیْـ رَهُمْیُـوَفَّی الصـّ

قُـرَّةِ  مِـنْ فِیَ لَهُـمْلَمُ نفسٌ ما اُخْفَال تَعْ«ىل قالَ اللّهُ تعا. صایمان است این ثواب بیشمار، مزدِ: اند کهگفته» حِسابٍ
ام و غرایـب داران و صـالحان درجـاتی چنـد ترتیـب دادهاز بـرای روزه: یعنی حق تعاىل فرمـوده اسـت کـه» یُنِاَعْ

امداد اشواق و آثار اذواق در سـینۀ سـالک، بواسـطۀ : و بباید دانست که .رغایب روشنائی چشم ایشان دربار دارد
پرتو حاالت و مخایل کماالت بر صفحات احوال سـالک، بـه سـبب جـوع و تـرک  .رسنگی و تشنگی پیدا شودگ

. ت، پـرياهن یوسـف وصـل دربـار داردگوئیا گرسنگی، کاروانیست از مصر عنایت احدّی. هجوع ظاهر و زاهر شود
  :رد قطعهآوشنود، فریاد برمیچون سالک سوخته بوی وصل جانان از در و دیوار زمان آن می

 هــر نســیمی کــه بــه مــن بــوی خراســان آرد
ــــازد ــــت س ــــرهم راح ــــرا م ــــروح م  دل مج
ــاد کــه او  هرچــه گــویم چــه عجــب از دم آن ب

 

 چـــــون دم عیســـــوی در کالبـــــدم جـــــان آرد
 جــــــان پــــــردرد مــــــرا مایــــــۀ درمــــــان آرد
 عنـــــرب از خـــــاک ره مرکـــــب جانـــــان آرد

 

  .گسرتاندۀ احوال سالک میای سعادت است که بال جالل بر هامَّروزه هم
چون سـالک، بـدین زاد گرسـنگی و راحلـۀ . آبینانی است و شرابش بیعجب راهیست راه سلوک که طعامش بی

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


۹۵ 

ت احـدّی ت برهنه شودو قدم در حرم خـاص خانـۀ قربـت خـاصّمنازل و مراحل کند، و از لباس بشریّ تشنگی قطعِ
وار این ترانه آغـاز کـرده، گل وصل بلبلنهد، از ظلمت وجود برسته و به بقای هست مطلق هست شده در مشاهدۀ 

  :قطعه
ــوبرتی ــو خ ــی ت ــان بس ــه ز خوب ــربی ک ــو دل  ت

ــته ــایچــو در رهــت ســرپی گش ــا پ ــم ســر ت  ای
ـــــک ـــــد ولی  ز بهـــــر بـــــردن دل نازهـــــا کنن
 بســــی بکوشــــم تــــا عشــــق تــــو نهــــان دارم
ــه جــان دل بخــریم ــا ب  جــوی ز درد غمــت، م

ــه مــی ــیهمــني معامل ــه ســخت م ــدکــن ک  زیب
 

 خــوش بســوی مــا نگــریچــه باشــد ار نظــری 
ــی ــه م ــان چ ــم و رنجم ــار غ ــر ب ــه زی ــرپیب  س

 ای دگــر چــه بــریچــو هــر چــه بــود همــه بــرده
ـــرده دری ـــت پ ـــودای تس ـــادت س ـــک ع  ولی
ــونخری ــیم ج ــه ن ــا را ب ــو م ــزار چ ــو صــد ه  ت
 چنــــان ســــپید پــــری را چنــــني ســــیاه گــــری

 

ت اسـت، چـون گرسـنگی و ت غفلـهیچ معجون نجات و قانون شـفا،مرید را کـه مارگزیـدۀ علـّ: و بباید دانست که
هر آنگاه که مرید به بسیار خـوردن مشـغول شـود، مالیکـه از : یحیی معاذ رازی رض گفته است که. تشنگی نیست

شیطان از خفتۀ گرسـنه : اند کهو گفته .حریص بود بر اکل، به آتش شهوت بسوزد و هر آنکس. شفقت بر او بگریند
گرسنگی، دل را : بشر حافی رحمه گفته است که. ا در چاه وسوسه اندازدبگریزد به نماز کنندۀ سريبازی کند و او ر

اسـتقامت کـه  و هـر لطـف و کرامـت و عـزّ .دور فهـم را ظـاهر کنـد های باریکِصافی کند و شهوت بمرياند و علم
ــه ــد، بواســطۀ گرســنگی و تشــنگی بــوده اســتســابقان و صــادقان یافت ــد کــهعایشــه رض روایــت مــی. ان آل و  کن

در وقت اکل چندان نـان و آب هرگـز : و ذوالنون رحمه گفت. ندان رسول عللم از نان جو سري نخوردندیخویشاو
معـده پـر باشـد از طعـام، فکـر از کـار  هـر آنگـاه کـه! ای پسـر: لقمان عللم بـه پسـر گفـت. امام که سري شدهنخورده

پسـر آدم را از طعـام آن : م گفتـه اسـترسول علل. بازایستد و چشمۀ حکمت در بند آید و اعضا از طاعات بازماند
و اگـر از طعـام  .داردت اودهد تا او به طاعـت مشـغول توانـد بـود و پشـت او راسـت مـیقدر کفایت است که قّو

به صحبت : فتح موصلی قد گفت که. خوردن بسیار ناچار است سیکی طعام را، و سیکی آب را، و سیکی نفس را
و سريت جملـۀ مشـایخ کبـار انـدک خـوردن بـوده . ت کردند به کم خوردنسی نفر مشایخ رسیدم و جمله مرا وصیّ

مجهـود خـود بـذل کـرده و  و در آن کنـهِ ،انـداست، و در سوانح احوال و مناهج آمال، رجوع با کـم خـوردن کـرده
و فراغ بال ایشان بواسـطۀ گرسـنگی و تشـنگی از اخـتالل مصـون و محـروس  .ی رضای ایزدی در آن دانستهتحّر
  .بماند

  
  در بیان احوال صوفیان در صم و افطار: باب چهلم

بزرگان طریقت، بعضی آن بودند که دایم به روزه بودنـد تـا در قیـد حیـات بودنـد در سـفر و : شیخ رحمه گفت که
ابوعبدالله جان باز رحمه هم از قبیل ایشان بود، روزی اصحاب با او مبالغت کردند تا روزه بگشود و بدان . حضر

هـرکس کـه همـه روز بـروزه باشـد، : رسـول عللـم گفـت: ابوموسی األشعری رحمه گفت که. بیمار شد تیسبب مّد
  .راههای دوزخ بر او تنگ کنند

هـرکس : چنانکه موضع نباشد از راه دوزخ که او قدم بر آن نهد، از بهر آن حدیث که رسول عللم فرموده است کـه
و . ام التَّشریق صایمان صادقان افطار کنندروز هر دو عید و اّی .دکه همه روز بروزه باشد، صوم و افطار او قبول مبا

فاضـلرتین روزه، روزه داشـنت بـرادرم داود اسـت عللـم : رسول عللم گفته است کـه: در حدیثی دیگر آمده است که
و سـابقان بیـان  ات حاصـل صـوم و افطـار صـادقانو در بـاب اربعینیـّ. یک روز بروزه بودی و یک روز بگشادی

 .دان بازار معانی و محبوبان خـاص، در صـوم و افطـار مختـار باشـندمجّر. ایم که هر بچند روز افطار کردندیهکرد
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و صدق در همه حـال  ،هرچه مراد و رضای حق تعاىل در آن بینند، در آن سعی نمایند و ایشان طالب صدق باشند
و صـوم عشـر ذی  .انـداختیـار روزه کـردهاند کـه سـیزدهم و چهـاردهم و پـانزدهم مـاه و بعضی بوده .محمود است

ه هرکه در ماههای حرام، یعنی رجب و ذوالقعده و ذوالحجّ: م مستحب است و در خرب است کهالحجه و عشر محّر
  ....م، بروزه باشد، هفتصد ساله از آتش دوزخ دور باشدو محّر

  
  ات آنو مهمّ در بیان آداب روزه: باب چهل و یکم

و مقصـود  .ز روزه داشنت، شکست نفس است و ظاهر و باطن را از معاصـی بازداشـنتمقصود ا: شیخ رحمه گفت
چون یک مراد در حلق نفس شکنند تا هیچ مـراد از ایشـان طمـع نـدارد و حرکـت و : این طایفه از روزه آنست که

خواهـد کـه و اگـر  ،ت را در افطار تعجیل کنـدمتابعت سنّ: و ادب افطار آنست که .ایشان به ضرورت باشد سکنتِ
و غیبـت و دروغ و . و اگر چند عـدد مـویز و یـا خرمـا بخـورد شـاید .به آب افطار کند ،میان شام و خفنت احیا کند

حْکَـذِب اَکّـسَـمّاعُونَ لِلْ«قالَ اللّـهُ تَعـاىل : بهتان و قُوت حرام، روزه باطل کند به دلیل قرآن دروغ و .»تِالُونَ لِلسـُّ
دو زن در عهـد رسـول عللـم بـروزه : و در خـرب اسـت کـه .ر مقرون کـرده اسـتخوردن حرام، حق تعاىل به یکدیگ

دسـتوری خواسـتند از  .بـود کـه هـالک شـوند ان را چنان به رنج آورد که نزدیکدر آخر روز گرسنگی ایش. بودند
چـون روزه بگشـادند، قـدحی بدیشـان فرسـتادو ایشـان را . رسول عللم دستوری داد. رسول عللم که روزه بگشایند

رسول . و گوشت تازه کردند، مردمان شگفت بماندند بهر دُوان، قدح پر از خون تازه. حقی کنید در این قد: فرمود
ونیـز  .اند و به رزق حـرام روزه بگشـادندعجب مدارید از این حال که ایشان از رزق حالل بروزه بوده: عللم گفت

دیگـر آنسـت کـه دایـم المراقبـه باشـد ومنتظـر رزق  و ادب. روزه امانت است، بجای آرید:رسولعللم گفته است که
ري بـود، ا اگـر، ضـعیف الیقـني باشـد یـا پـامّ. و هر رزق که حق تعاىل بدیشان فرستد از آن تناول کنند .معلوم نباشد

و اگر  .شاید که همه روز بروزه باشند ،و صوفیان که در خانقاه مقیم باشند .ن ذخريه بنهندشاید که از بهر فطور ایشا
طعـامی بـه : از بهر آنکه ابوسعید خدری رض گفـت کـه موافقت مسافران و آیندگان به خانقاه نکنند هم روا باشد

-مـن بـه روزه: یکـی ازان میـان گفـت. بیائید و با من موافقت کنید: نزدیک رسول عللم آوردند، اصحاب راگفت
دعوت او کنید و اگر بـروزه باشـید آن روز چون یکی از شما بخواند به مهمانی، اجابت : رسول عللم اورا گفت.ام

وقتـی رسـول : جه آنکه شاید که موافقت نکند، آنسـت کـهو و. بگشایید و روزی دیگر به عوض آن روز روزه دارید
بُکَ نَصیْ: گفت. امیا رسول الله بروزه: گفت. بیا با ما موافقت کن: خورد بالل را گفتعللم با اصحاب طعام می

 .اگر روزه بگشاید و در اندرون خوداز طعام گرانی یابد، به ذکر بسیار یا به نماز بسیار آن را بگدازنـد و. جَنَّةِفِی الْ
دار تـا توانـد در پنهـان داشـت روزه سـعی و روزه. » اَذِیبُوا طَعامَکُم بِالذِّکر«: و در خرب است که رسول عللم گفت

  .ت نرسد، والله اعلمت و مضّردن روزه او را هیچ معرّکندو اگر در مقام اخالص تمکني یافته باشد از اظهار کر
  

  و صالح و فساد آن در بیان طعام خوردن: باب چهل و دوم
از بهـر آنکـه مشـتمل اسـت بـه مصـالح دینـی و . طعام خوردن اصل است و محتاج علوم بسـیار: شیخ رحمه گفت

است، حق تعاىل، به حکمت لطـف خـود  رسد و قوام تن بدان منوطدنیاوی و اثر طعام خوردن به دل و قالب می
بواسـطۀ آن نبـات . حرارت و رطوبـت و بـرودت و یبوسـت. از بهر ترکیب و تقویت آدمی، طبایع را در وجود آورد

و از  .ر آدمی کرد، تـا در امـور معـایش معـاون او باشـندپیدا کرد و قوام حیوان در نبات بنهاد، و حیوانات را مسخّ
چون خواهد که مزاج معتدل باشد، هـر طبعـی . این هرچهار طبایع در معدۀ وی تعبیه کردبهر قوام بدن و قالب او، 
حـرارت از بهـر بـرودت، و رطوبـت از بهـر یبوسـت . ت از آن قُوت حاصـل کنـدخود قّو از طبایع معده از بهر ضّد
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ز آن مـأکول هر طبعی جنس خود قـوت ا .و چون خواهد که مزاج کژ شود و قالب خراب شود .مزاج معتدل بماند
: ب بـن منبـه گفـتوَهْـ.عَلِیمعَزیزِ الْدیرَ الْو ذلِکَ تَقْ. حاصل کند، طبع در میالن آید و مزاج کژ شود و تن بیمار شود

من آدم را عللم در وجودآوردم و تن او را از چهار چیز : حق تعاىل صفت خلقت آدم عللم کرده است و فرموده که
از بهر آنکه او را ازخاک آفریدم و خاک خشـک اسـت و رطوبـت او از .رممرکب کردم، از تر و خشک و سرد و گ

و قـوام جسـم او بـه چهـار چیـز دیگـر منـوط  .آب است و حرارت او ازنفس است وبـرودت او از اثـر روح اسـت
وتی را مسـکن آن قـو این هـر  ،ق کردمسودا وصفرا و خون وبلغم و مالک ونظام این چهار به یکدیگر متعلّ.کردم

قوت سودا، مسکن یبوست کردم و قوت صفرا مسکن رطوبـت وخـون را مسـکن حـرارت، و بلغـم را : کردمطبایع 
ت تن آن باشد که این هر چهار طبایع در اومعتدل باشد ونشان بیماری آن باشد که یکی مسکن برودت ونشان صّح

ر چـه شـرع رخصـت و هـ. ترین کاری در طعام خوردن، قـوت حـالل اسـتمهم: شیخ رحمه گفت. بر یکی غالب 
شرع بـودی، طلـب حـالل مردمـان را بـه رنـج آوردی و ادب صـوفی  داده است، آن حالل است، واگرنه رخصتِ

ت آن خورد که معاونت طاعـت آنست که در طعام منعم را باز بیند و بر آن نعمت شکر گوید مزید نعمت را، و به نیّ
مِ اللّـه الـرَّحمن و م بسْو در لقمۀ دوّ. مِ اللّه بگویده بِسْاست که در اول لقم و مستحبّ .و دست بشوید .خورمرا می

کنند در درمان پذیرد سعی میو چون تغیري می ،و همچنانکه تن را طبایع است .در لقمۀ سوم الرّحمن الرّحیم گوید
  :او، همچنني دل را طبایع است

ريات بر دل ظـاهر چون این تغیّ. است ر دلو حزن و کسل و تقاعد، این جمله عوارض و تغیّ همّ شهوت و غفلت و
و بباید دانسـت کـه ذکـر . و درمان دل به نماز باشد و به ذکر بسیار مهمات شود، در تداوی او سعی نمودن از اهمّ

  :گویدچنانکه می. خدای تعاىل درمان همۀ دلهاست
ـــد ـــوش آی ـــورم، ن ـــر خ ـــر زه ـــو گ ـــاد ت ـــر ی  ب

ــن رســد  ــه گــوش م ــه ب ــه«هرگــه ک ــم الل  »بس
 

ـــــــ ـــــــه ت ـــــــددیوان ـــــــاهوش آی ـــــــد ب  را بین
 هفــــت انــــدامم بــــه خــــدمتت گــــوش آیــــد

 

تـا نـور ذکـر بـا طعـام بـه . بعضی فقرا باشند که در وقت طعام خوردن، سورتی قرآن آغاز کنند نگاه داشت وقت را
من هرگاه که طعام : ین رحمه گفتضیاء الدّ: شیخ ما رحمه گفت. ر پیدا نکنداجزای قالب برسد تا در دل هیچ تغیّ

و بعضی آن باشند که در  .ت باشماز سر حضور طعام خورم و به دل حاضر حضرت عزّ: یعنی. نماز باشم خورم در
اندیشـه کننـد کـه و در دندانها  ،وقت طعام خوردن به ذکر مشغول شوند و بعضی آن باشند که به فکر مشغول باشند

ندیشه کنند که حق تعاىل در دهان و در آن ا. ، و بعضی برنده است، و بعضی خرد کننده استبعضی شکننده است
و همچنانکه آب شور در چشم آفریده است تا پیه را نگاه  .ر نگرداندتعبیه کرده است از آب شريین تا ذوق را متغیّ

و قوت هاضمه بـر طعـام مسـلط  ،دهدن دندانها پدید کرده است، تا یاری خائیدن طعام میدارد، و نداوت در بُمی
و معـده بـه مثابـت دیـگ  ،دهد و طعام را به جگر رساند و جگر به مثابت آتش استمیکرده است تا مدد طعام 

ایـن مختصـر . به جملۀ قوتها و اعضاها برساند و شرح تشـریح دراز اسـت ام استو جگر قسّ ،که آنرا پخته گرداند
یکدیگر، در اصالح  ق آن بهاحتمال آن نکند هرکه خواهد که مطالعت قدرت حق تعاىل کند، در تعاون اعضا و تعلّ

غـذای آدمیـان را، لَبَنـاً  آیدو انقسام خون و ثفل و شري که در میان سرگني و خون بريون می ،غذا و استجالب قوت
ع و ابتهـال ر مزاج از دل بربد و به تضّرو در وقت طعام تا تغیّ .خالقِنيسَنُ الْخَالِصاً سائِغاٌ لِلشّارِبنيَ فَتَبارَکَ اللّهُ اَحْ

اعتقـاد  رت ملک ذوالجالل ، تا آن طعام یار و رفیق او باشد در طاعت و عبـادت وسـبب فسـاد و نقصـانِاز حض
  .نگردد

  
  در بیان آداب أکل: باب چهل و سوم
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! ای علـی: که رسول عللـم بـه علـی گفـت رض کـه ادب آنست در طعام خوردن، مبدأ به نمک: شیخ رحمه گفت
و چـون خـوردن بـه آخـر رسـد، خـتم بـه نمـک، کـه نمـک شـفای  چون طعام خواهی خورد، مبدأ بـه نمـک کـن،

مبـدأ نکنـد،  چـون اصـحاب بـر سـفره جمـع شـوند تـا مقـدم .ت از اندرون زایـل کنـددردهاست وهفتاد درد و علّ
چـون طعـام خـوری، بـه دسـت راسـت خـور و آب نیـز بـه دسـت : رسول عللم گفته است که .اصحاب ابتدا نکنند

از دوستان خواهی گرفت، به دست راست گري و چون چیـزی بـه کسـی دهـی، بـه دسـت و هر آنچه  .راست بیاشام
و  .خورند ثرید باشد، باید که از میان کاسـه نخورنـدراست دهی که شیطان کارها به دست چپ کند و اگر آنچه می

و در . ت رات سـّناگر خرما باشد یا میوه، ثفل و استخوان آن بیندازد و در کف نگـريد و بـر کنـار طبـق ننهـد، متابعـ
انگشت بلیسید که ندانید که در کدام طعام برکت : وقت طعام خوردن، انگشت بلیسند، که رسول عللم گفته است که

ر سـفره سـخن و اگر طعام گرم باشد، نفخ مکنید که بـاد دمیـدن در طعـام برکـت را زایـل کنـد و بـر سـ تعبیه است،
ن نان پیش شما بنهادند، منتظر نان خـورش مباشـید کـه حـق تعـاىل و چو .باشد برمخیزید نگوئید و تا خوان نهاده
و چون فارغ شوید دست  .و بدانید که سرکه نان خورش پیغامربان پیش از من بوده است .نان را گرامی کرده است

که اگر کسی شب بخسبد و دست از شـوخ طعـام پـاک نکـرده باشـد، اگـر دردی و رنجـی بـوی رسـد گـو  .بشوئید
و ایمان مـرد را بـه . د کندو خالل بکنید که خالل کردن از پاکی است و از پاکی ایمان توّل. ود کنمالمت نفس خ

ف دور باشـیم و تـا شـما را بـه مـن از تکلـّ تِمّـف احرتاز کنید که مـن و جملـۀ پرهیزگـاران اُبهشت رساند و از تکلّ
: و چـون از طعـام فـارغ شـوید، بگوئیـد .و اگر بروید فاسق باشید و حـرام خـورده باشـید ،طعامی نخوانند، مروید

رارُ اَکَـلَ طَعـامَکُم االَبْـ: و اگـر مهمـان کسـی باشـید، بگوئیـد. لِمنيمُسْـعَمَنا وَسَقانا وَجَعَلَنا مِنَ الْحَمدُلِلّه الَّذِی اَطْاَلْ
ادب صـوفی آنسـت کـه چـون طعـام : شیخ رحمه گفـت. یارُ وَصَلَّت عَلیکُمُ المَالئِکةدَکُمُ الصّائِمُونَ االَخْظَرِ عِنْوَاَفْ

الحاتُ، وَتُنْـحَمدُلِلّهِ الَّذی بِنِعْاَلْ: حالل خورد، بگوید دٍ وَعَلـی آلِ . ربکـاتزِلُ الْمَتِهِ تَـتِمُّ الصـّ اَللّهـمَ صَـلِّ عَلـی مُحمـَّ
لحَمدُ للّهِ عَلی کُـلِّ حـالٍ، اللهـمَّ اَ: و اگر طعام در شبهت باشد بگوید. نا صالِحاًتَعمِلْنا طَیِّباً، وَاسْعِمْاَللهمَّ اَطْ. مُحمَّد

و در خوردن آن اندوهگني باشد و بعد از طعـام، . صِیَتِکناً عَلی مَعْهُ عَوْعَلْصَلِّ عَلی محمّدٍ وَعَلی آلِ محمّد وَالتَجْ
و هـر  هُوَاللّهُ اَحَدوَالِیالف قُرَیش برخواند و چون دست خواهد شست، اشنان و صابون به دست راست بگريد قُلْ

و در وقـت نشسـنت، .وهر آنچه بـه زبـان بـريون آورد بخایـد و فـرو بـرد. آنچه به خالل از دندانها بريون کند بیندازد
انـد کـه حسـن و بـرود کـه آورده. و اگر کسی او را به مهمانی خواند، سرباز نزند کـرب و بزرگـی را .وار بنشیندمسکني

 مـا ای پسـر رسـول خـدای بـا: خوردنـد گفتنـدکرده بودند و مـیعلی رض به قومی فقرا بگذشت و ایشان در یوزه 
و خـوردن بـا یـاران . بِرینَتَکْمُسْـاِنَّ اللّـهَ الیُحِـبُّ الْ: موافقت کرد و گفـتن، از اشرت فرود آمد و با ایشان موافقت ک

  .فاضلرت است از خوردن با عیال
  

  در بیان آداب لباس پوشیدن: باب چهل و چهارم
و بباید دانست کـه نفـس را  .عورت باشدسرت  ت صوفی در لباس پوشیدن، دفع سرما و گرما وّین: شیخ رحمه گفت

ای بخرد به ده درم و در میان آن هرکس که جامه: و رسول عللم گفته است ،در طلب لباس آرزوهای مختلف است
ایفـه در لبـاس بـر طهـارت و نظـر ایـن ط ...ها یک درم حرام باشد،حق تعاىل نماز فرض و نافلۀ او قبول نکنددرم

از وجهـی : گفـت. ات دریده اسـتجامه: درویشی را گفتند که .است و بر آنکه از وجهی حالل حاصل کرده باشد
ای داشـت انـد کـه ابوسـلیمان دارانـی رحمـه جامـهآورده. گفـت پـاک اسـت. شوخگن است: گفتند. حالل است

کاشـکی دل : ای بهرت از ایـن درپوشـیدی؟ گفـتجامه چه بودی اگر شیخ: دریده، احمد ابی الحواری او را گفت
ای بـه سـه درم اند که امريالمؤمنني علی رض جامهآورده. هادر میان دلها همچنني بودی که این جامه در میان جامه
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خواهی که صاحب و رفیـق اگر می: ای از وی بربید و امريالمؤمنني عمر رض گفتبخریدو آستني آن دراز بود، پاره
و اومیـد را کوتـاه کـن و سـري  ،کـنعللم باشی، جامه را رقعه کن، و نعلني کهنه را اصالح کـن و در پـای مـیرسول 
و جمع ابرار و صلحا برمایده  ،چنان دیدم به واقعه در جامع بغداد که در بهشت شدمی: جریری رحمه گفت. مخور

ایشـان : این منع از بهر چیسـت؟ گفتنـد: فتمگ ،نشسته بودند، خواستم که نزدیک ایشان روم،مالیکه مرا منع کردند
در  ازان روز باز، نـذری بکـردم کـه تـا. ایاند و تو صاحب دو جامهاند که در دنیا به یک جامه قناعت کردهقانعان

اس رحمه که شیخ شـیخ مـا بود،جامـه بـه اجـارت بسـتدی اد دّبو شیخ حّم .بیش از یک جامه ندارم ،حیات باشم
و در خـرب  .جنید قد مرقعی پوشیده داشت که یـک آسـتني آن سـیزده رطـل بـود یدی و استادِسال به سال و در پوش

هرکس که قادر باشد که جامۀ نیکو درپوشد، و ترک کند از برای رضای حق تعاىل و : است که رسول عللم گفت که
س اختیـار نکننـد بـه ای باشـند کـه در لبـاو طایفـه .ۀ بهشت در وی پوشاندمخالفت نفس را،حق تعاىل لباس و حلّ

پوشند، اگر نفس را بدان میلی بینند، زود ایثـار کننـد، و اگـر نفـس بـدان میلـی حکم وقت هرچه فتوح باشد درمی
انـد و ها از مزابل جمـع کـردهاند، رقعهای در یوزه کردهاند که همچنانکه لقمهو قومی بوده. دارندندارد پوشیده می

هر لبـاس کـه پوشـند، بایـد کـه نـه از سـر کـرب و نخـوت و : شیخ رحمه گفت. اندهای ساختاند و به خرقهپاک شسته
وهـر چـه زیرتـر از ایـن  .لباس مؤمن تا به کعب باشـد یـا تـا بـه میـان سـاق: تفاخر پوشند که رسول فرموده است که

ت و در امّ. تدآتش است و هرکس از سر کرب جامه در پای کشد، از نظر حق تعاىل بیف عذاب و گرفتاری خواهد بود
جب و کرب، خدای تعاىل او را به زمني فرو برد و خرامید از غایت عُپیشني، یکی جامۀ دراز پوشیده بود و در آن می

-تهای صـادق و انـدرونصادقان، در تصاریف احوال از مأکول و ملبوس، به نیّ. رودتا روز قیامت به زمني فرو می
  .ضمون اخبار نبوی و آثار مصطفوی را مطاوع ومتابع باشندو م ،های پاک از شوایب طبیعت شروع کنند

  
  در بیان فضیلت برخاسنت به شب: باب چهل و پنجم

ماءِ مـاءً لِیُطَهِـرَّکُمْکُمُ النُّعاسَ اَمَنَـةً مِنْـیُغَشِّیْ اِذْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل زَ بِـهِ وَ یُـذهِبَ عَـنکُم رِجْـ هُ و یُنَـزِّلُ علـیکم مِـنَ السـَّ
اآلیة سبب نزول این آیت آن بود که، در غزای بدر، آن زمني که بدریان فرو آمده بودند ریگ سست بود » الشّیطانِ

شد و آب نبود و شب که بخفتند، اکثر ایشان را احتالم افتاد و دروقت برخاسنت شیطان ایشان چنانکه پای فرو می
اکنون در حال خـود و در . رب خدای در میان ماستگوئید که ما بر راه راستیم و پیغامکرد که، شما میراوسوسه می

و منـزل شـما چنـني اسـت کـه . اند، زمني سـخت اسـت و آب خـوشآنجا که ایشان فرو آمده. حال دشمن نظر کنید
چگونه شما بر دشمن امید ظفر دارید؟ حق سبحانه و تعـاىل دفـع وسوسـۀ شـیطان را بـر ایشـان، . کنیدمشاهده می

وبشـارت داد بـه ظفـر بـر  ،و راویـه پـر کردنـد و زمـني سـخت شـد .ایشان همه غسل کردند چندان باران بفرستاد که
حـق : اشـارت در ایـن آیـت آنسـت کـه. هر آیتی را ظهری هست و بطنـی: شیخ رحمه گفت. دشمن و مَدَد مالیکه

 تعاىل چنانکه خواب سبب رحمت و ظفر کرد مرصحابه را رضـوان اللـه علـیهم همچنـني، خـواب، سـبب راحـت و
و سـالک بایـد کـه اوقـات روز و شـب  .اسرتاحت جملۀ مؤمنان کرد به شرط علم و اعتدال و موافقـت دل و نفـس

وهشت ساعت از ساعات روز و شب که بخسبد، دو سـاعت از روز و شـش . قسمت کرده باشد بر طاعات و اوراد
نکه، هر طالب صـادق کـه گریبـان خوابی عادت کند شاید، از بهر آساعت از شب، و اگر به تدریج باکم کند تا بی

او غلبـه کنـد،  رو اگر وقتـی خـواب بـ. ت کشیدند، او را پروای خواب نباشدجان او به انامل جذبه به حضرت عزّ
  :قطعه: دل عاشق با نفس موافق گوید

 انـــدر همـــه عمـــر، یـــک شـــبی وقـــت نمـــاز
 :گفــــت بــــه رازبرداشــــت نقــــاب را و مــــی

 

ـــــراز ـــــوقه ف ـــــال معش ـــــن خی ـــــر م ـــــد ب  آم
ـــــاری ب ـــــازب ـــــانی ب  نگـــــر کـــــه از کـــــه میم
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رود، ن نربی که طالب به طلب مطلوب میت است تا ّظتوفیق برخاسنت در شب، ازحضرت عزّ: و بباید دانست که
ی نشود، شعلۀ آتش شـوق برخاسـنت در شـب بلکه تا مطلوب اصلی جمال خود در درون دل با ایمان سالک متجلّ

  :گوید در وقت خواب قطعهىل است مر بنده راکه با وی میپس اول طلب حق تعا. از اندرون سالک برنخیزد
 ایایــــن تــــوئی کــــز مــــن چنــــني بگسســــته

 آن مـــــــنم یـــــــارا، کـــــــه جویـــــــان تـــــــوام
 یــــــــاد داری آنهمــــــــه پیمــــــــان وعهــــــــد

 

ـــــته ـــــريون جس ـــــوئی کـــــز دام ب ـــــن ت  ایوی
ــــــارغ و آهســــــته ــــــس ف ــــــو ب ــــــه ت  ایورن
ـــــاد اگـــــر بشکســـــته  ایوه کـــــه شـــــرمت ب

 

ت و طلـب طـرب، بـر بسـاط ت و هـزّعـزّ س موافـق را بیـدار کنـد، نفـس ازچون این اشارت به سمع دل رسد، نفـ
  :بیت: انبساط قدم نهد و گوید

 بــــا یــــار شــــبی روی بــــه رو خــــواهم کــــرد
ـــــــد دم صـــــــبح ـــــــا را بدران ـــــــردۀ م  ور پ

 

ـــــو خـــــواهم کـــــرد  وانـــــدر ره عاشـــــقی غل
ـــــرد ـــــواهم ک ـــــو خ ـــــودش رف  از دود دل خ

 

مبادا که فراش صبح صادق ایـن دهلیـز وصـل : وز برآید کهوصل، از جان آن عاشق صادق آه جگر س و از سر لذّت
  :گوید بیتازخوف فراق، شب را می. بیندازد، و دل عاشق بار دیگر در بوتۀ هجر بگدازد
 کــــنهــــان ای شــــب تــــريه، دیــــدبانی مــــی

ــــه مــــا عــــزم شــــبیخون دارد  گــــر صــــبح ب
 

ـــــ ـــــبح، تفحّ ـــــیوز ص ـــــانی م ـــــنص نه  ک
 کــــنرفعـــش بــــه لطـــافتی کــــه دانـــی مــــی

 

ای یوسـف وصـل، بـوی . هـا سـرگردانندای شمع وصال بیفـروز کـه پروانـه: گویدات میات با خالق بریّو در مناج
از ایـن شـیوه، سـالک . از مدام وصال قدحی، که حریفان نیم مستند پرياهنی، که یعقوب دالن شکستند، ای ساقی

  :بیت. غمهای دیرینۀ دل عرضه دارد
 امشــــب شــــب آنســــت کــــه جانــــان طلــــبم

 چـــو زنـــان در پـــس چـــرخ تـــا چنـــد نشـــینم
 

ــــبم ــــدم، آن طل ــــه بای ــــر آنچ ــــت ه  وز دوس
 برخیــــزم و وصــــل او چــــو مــــردان طلــــبم

 

انـد خـاص کـه مـن حق سبحانه و تعاىل، وحی کرد به پیغامربی از پیغامربان که،مرا بندگانی: و در خرب آمه است که
اگر تـو . د و من ناظر احوال ایشانو ایشان، ناظر جمال من باشن. ایشان را دوست دارم، و ایشان مرا دوست دارند

و اگر از راه ایشان انحـراف و انصـراف کنـی، تـرا  ،ایشان اقتدا کنی، ترا دوست گريم پريو ایشان شوی و به سريتِ
  .دشمن گريم

چون شب درآیـد و غـافالن سـر بـر بـالني غفلـت نهنـد، : نشان ایشان چیست؟ گفت: خدایا: آن پیغامرب عللم گفت
کنند و و قصۀ درد هجران بر من عرض می ،و از سرذوق و شوق با من درمناجات آیند ،بایستندایشان بر یک قدم 

  :قطعه: گویندمی
 خــواهمخــربت هــر ســحر از بــاد صــبا مــی

ـــو، صـــفا   جـــویممـــیســـینه را بهـــر وفـــای ت
 و نیک و دل و جانبر در تو،کم و بیش و بد 

 

 خــواهمهــر شــبی خیــل خیالــت، بــه دعــا مــی
 خـــواهمتـــو، ضـــیا مـــی دیـــده را بهـــر جمـــال

 خــواهمهمــه بــر خــاک زدم، ازتــو تــرا مــی
 

 .خواست ایشان، بدیشـان دهـمچون ایشان بر بساط محبت چنني ثابت قدم باشند، هر آنچه مقصود ایشان بود، بی
چون مرید صـادق در شـب برخیـزد و بـه طاعـت : شیخ رحمه گفت. و ایشان را معمور عواطف فضل خود گردانم

قلـب و قالـب، در حمایـت . اثر برکت آن طاعت به روز رسد، و روز نیز در طاعـت بـه سـر بـرد .وذکر مشغول شود
اوس و هواجس، مزاحم حال بّۀ حمایت حق تعاىل مصون بماند وسو چون در ق .عنایت محفوظ و محروس بماند

  .واللّه اعلم. او نتواند بود
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  در بیان آداب برخاسنت به شب: باب چهل و ششم

و در  .فـرو شـدن آفتـاب وضـو راتجدیـد کنـد مریـد در: آنچه معاون قیام شب است، آن است که :شیخ رحمه گفت
و میان شام و خفنت احیا کند تا هر کدورت کـه در روز بـه  .برابر قبله بنشیند و به انواع اذکار و تسبیح مشغول شود

مواصلت میـان شـام و خفـنت،  و به برکت .دل وی رسیده بود، از معاشرت و مخالطت خلق، بدان سبب زایل شود
بزرگـی مـرا : شیخ رحمه گفت. و تجدید وضو، بعد از نماز خفنت هم یار قیام شب است .طراوت ونور دل بیفزاید

شیخی درخراسان است که هر شب سه نوبـت غسـل کنـد، و مریـد بایـد کـه، آنگـاه خسـبد کـه : حکایت کرد و گفت
و نفـس را بـه قیـام . ز بالش و بسرت ونهاىل، جملـه دشـمن داردخوابش غلبه کند، و هر آنچه اسباب خواب باشد ا

ای از طعام باکم کنم، آن دوسترت دارم که لقمه: و معده را سبک دارد، که بزرگی گفته است .داردشب مرتاض می
و چون بخواهد خفت وتر بگزارد و بر طهارت بخسبد و آب وضو و  .از آنکه یک شب احیا کنم در نماز و طاعت

هرکس که بر طهارت بخسبد، روح او به باالی عرش عروج کند : که رسول عللم گفته است که .ترتیب کند مسواک
وخواب که بیند، شـوریده  .طهارت خسبد، روح او به زیر عرش بماندو هرکه بی. و هر خواب که بیند درست باشد

ز فایدۀ خواب صالح محـروم نمانـد، بود و اعتباری ندارد و اگر زن دارد، اگرچه به سبب لمس وضو باطل شود، ا
ت دنیا و جاه و مال، در خواب صافی باشد ازمحبّ: و بباید دانست که هر دل که .چون مبدأ بر طهارت خفته باشد

ایشـانرا در خـواب  ای باشند کـه،و از سالکان طایفه .مقابل لوح محفوظ شود و ازعجایب و غرایب آن باخرب شود
گاه کند از مغیّ مکالمه و محادثه باشد با حق  .ات بـازدارداو را از منهیّ بات، و کارها بدو فرماید، وتعاىل، و او را آ

و اگر چنان باشد که وضو ندارد و از کاهلی نخواهد که وضو کند، اعضاها راتر کند و مسـواک کنـد و در خـرب اسـت 
 ن بخواهـد خفـت، بایـد کـهو چـو. برخاسـنت خفنت و در وقتِ که رسول عللم هر شب چند بار مسواک بکردی در

تُ مِکَ اللهُـمَّ وَضَـعْبِاسْـ: و پهلوی راست بر زمني نهد بر مثال مـرده کـه در گـور نهنـد، و بگویـد .وی در قبله کندر
الِحیْبـادَکَ الْفِـظُ بِـهِ عفِظها بِمـا تَحْسَلتَها، فَاحْاَرْ فِرلَها، وَاِنْسی فَاغْتَ نَفْسَکْاَمْ هُ، اَللهُمَّ اِنْفَعْبِی وَ بِکَ اَرْجَنْ . نَصـّ

کَ بـةً مِنْـیـکَ رَهْالَّ ریِأتُ ظَهْـجَـکَ وَاَلْرِی اِلَیْتُ اَمْکَ، وَفَوَّضْهی اِلَْیسی اِلَیکَ، وَوَجَّهتُ وَجْتُ نَفْلَمْاَللهُمَّ اِنّی اَسْ
ذی اَرْزَلْـذی اَنْتُ بِکِتابِـکَ الـَّآمَنْـ. کَکَ اِلّا اِلَیْجَأَ مِنْجَأَ وَالمَنْکَ، المَلْبَةً اِلَیْوَرَغْ کَ الـَّ اَللهُـمَّ قِنـی . تَسَـلْتَ وَ نَبِیـِّ

ذی بَطَـنَ فَحَـريَ اَلحَمْاَلحَمدُلِلّه الّذی عَالفَقَهـرَ، اَلْ. عَثُ عِبادَکَمَ تَبْعَذابَکَ یَوْ ه الـّ ذِی مَلَـکَ فَقَـدر، حَمدُلِلـّ ه الـَّ دُلِلـّ
شَرِّ  غَضَبِکَ وَسُوءِ عِقابِکَ وَمِنْ لِّ شَیءٍ قَدیرٌ، اللهُمَّ اِنّی اَعُوذبِکَ مِنْمَوتی وُهُوَ عَلی کُیی الْحَمدُللّه الذی هُوَ یُحْاَلْ

  .پس ده آیت از اول البقره، برخواند. کِهِعِبادِکَ وَ شَرِّ الشّیطان وَشِرْ
قِلُونَ، و آیةالکرسـی و آمَـنَ الرَّسـولُ عْمٍ یَوَاِلهکُمُ اِلهٌ واحِدٌ ال اِلهَ اِلَا هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیم و آیت پسش، تابه آیت لِقَوْ

هِ وَلَوْل سوره اَلْواوّ ،کَهف و عشر آخرعُوا اللّهَ، وعشر اول اَلْوَاِنَّ ربَّکم اللّهُ، وَقُلِ ادْ نـا هـذَا زَلْاَنْحَدیـد یعنـی سَـبَّحَ لِلـّ
وقُـل یـا اَیُّهَـا . یَتفکّـرُونَ رِبُها لِلنّاسِ لَعَلَهُمْکَ االَٔمثالُ نَضْلْیَةِاللّهِ، وَتِخَشْ تَهُ خاشِعاً مُتصَدِّعاً مِنْقرآنَ عَلی جَبَل لَرَأَیْالْ
اسِاَعـوذُ بِـرَبِّ الْ فَلَق وقُـلْاَعُوذُ بِرَبِّ الْ کافِرُونَ و قُل هُوَاللّه اَحَدٌ وقُلْالْ اَللهُـمَّ : و بعـد از آن ایـن دعـا برخوانـد. نـّ
دُنی مِـنْنِی باَحبِّ االَعمالِ اِلَیکَ، تُقَرِّبُنی اِلَیکَ زُلْستَعمّلْوَاْکَ، نی فی اَحَبِّ السّاعاتِ اِلَیْقِظْاَیْ سَـخَطِکَ  فـی وَتُبَعـِّ
رَکَ سِـنی ذِکْـرَکَ وَال تُنْمِنّی مَکْـتَجِیبُ ىل اَللهُـمَّ التُـؤْعُـوکَ فَتَسْـفِـرىل وَاَدْفِرُکَ فَتَغْتَغْطِینـی وَاسْـأَلُکَ فَتُعْداً اَسْبُعْ

ودر حـدیث . ها را ثواب بسیار است در وقت خـوابخواندن این آیت: غافِلنيَ، وبباید داسنت کهنَ الْنی مِعَلْوَالتَجْ
هرکه در وقت خواب این دعا برخواند، حق تعاىل سه ملک بفرستد، تـا در : رسول عللم گفته است: آمده است که

کند، و چون دعا کند، آمـني گوینـد و بعـد وقتی که حق تعاىل دوست دارد که بندگان با اومناجات کنند، او را بیدار 
ا اللّـهُ حَمدُلِلّهِ و سی و سه بار اَللّهُ اَکْحانَ اللّه و سی و سه بار، اَلْسُبْ: از آن سی و سه بار بگوید بَر و یکبار ال اِلهَ اِلـّ
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  .معنيدٍ وآلِهِ اَجْبَر وَالحَولَ وَالقُوَّةَ اِلَّا بِاللّهِ العَلیِّ العظیم، وَصَلِ عَلی مُحمَّوَاللّهُ اَکْ
  

  ددر بیان عمل شب و آداب تهّج: باب چهل و هفتم
ةِ اَللهُـمَّ رَبِّ هـذهِ الـدَّعْ: مرید باید که چون بانـگ نمـاز شـام بشـنود، ایـن دعـا برخوانـد: شیخ رحمه گفت وَةِ التّامـَّ

ذی وَعَدْمَحْهُ المَقـامَ الْعَثْعَةَ وَابْرَّفیْفَضِیلةَ والدَّرَجةَ الْوَسیلَةَ وَالْقائمةِ، آتِ مُحمَّداً الْوَالصَّلوة الْ تَـهُ، اَللهـمَّ هـذا مُـودَ الـَّ
و پـیش از فریضـه، دو رکعـت . مِناتِمؤْنَ وَالْمُؤمِنیْعِ الْىل وَلِجَمیْفِرْواتُ دُعائکَ فَاغْبارُ نَهارکَ وَاَصْلِکَ وَاِدْاِقبالُ لَیْ

هُوَاللّهُ اَحَد،  یا أیها الکافرون و قُلْ ت بگزارد، و به قُلْعت سنّدو رک ،نماز بگزارد، و چون از فرض شام فارغ شود
هِدُ اَنَّ فَتی اَنّـی اُشْـتُبنـا فـی صَـحیْنِ، اُکْکَرِیمَیْمَلِکَني الْحباً بِالْحَباً بِمَالئِکَةِ اللَّیلِ، مَرْمَرْ: پس سالم باز دهد و بگوید

آتِیةٌالرَیْ هادَةِ لِیَـومِ حـاجَتی اِلَیْاَللّهمَّ اِنّی اَوْ. قُبورِعَثُ مَن فِی الْیَبْها وَاِنَّ اللّهَ بَ فِیْالسّاعَةَ  اَللهـمَّ . هـادِعُـکَ هـذهِ الشـَّ
و میـان . نَحَـمَ الـرّاحِمیْعَنّـی یـا اَرْ ىل بِها آماىل وَتَجـاوَزْ جِبْبِها مِیزانی وَاَوْ بی وَثَقِّلْبِها ذَنْفِرْرِی وَاغْبِهاوِزْ طِطْاحْ

مریـد . ثـواب آن آورده اسـت» قوت القلـوب«بهم پیوسنت، فضیلتها و ثوابهای بسیار دارد و صاحب شام و خفنت 
ت شـام دو رکعـت نمـاز بگـزارد بـه سـورة و پـس سـّن .باید که در آن سعی نماید که،میان شـام وخفـنت بهـم پیونـدد

اِلـهٌ واحِـدٌ  بقَرة وَاِلهکُـمْل عشر اَلْاوّ اتحه وبه ف بُروُوج وَالسَّماء والطّارِق، پس دو رکعت دیگر بکندوَالَّسماء ذاتُ الْ
کرسی با هر دو آیۀ دیگر که از پـس آن هُوَاللّهُ اَحَد، و در رکعت دوم به فاتحه و آیَة الْ وآیت پسش، و پانزده بار قُلْ

واقِعـة، و زیـل وَاَلْورة تَنْاست، و آمَنَ الرَّسُول و پانزده بار قُل هُواللّهُ اَحَد، و بعد از آن، دو رکعت دیگـر بکنـد بـه سـ
. و در دو رکعت نمـاز بـه سـر بـرد، فضـیلت بیشـرت یابـد ،کند، و اگر قرآن داندبعد از آن چندانکه خواهد نماز می

زیل و یس وحم اَلدُّخان و تَبارک، و چهار رکعـت دیگـر به سوره الم تَنْ پیش از نماز خفنت چهار رکعت نماز بکند
حَشر، و پس از این یازده رکعت نمـاز بکنـد بـه حَدید وآخر عشر اَلْنَ الرَّسُول و عشر اول اَلْبکند به آیةالکرسی و آمَ

ذی بِیَـدِهِ الْ ،سیصد آیه از قران و از سوره وَالطّارق تا به آخر سیصد آیه است مُلـک تـا بـه و اگر از سورۀ تَبارک الـَّ
قرآن نداند در هـر رکعتـی ده بـار قُـل هُوَاللِـهُ اَحَـد  و فضایل بسیار موعود است و اگر ،آخر بخواند، هزار آیه باشد

آورده است و فضایل آن بنوشته، از بهر » قوت القلوب«ی رحمه در کتاب برخواند بر این نسق، شیخ ابوطالب مکّ
و . اثـر آن ببینـدهر مسعود که بر این ترتیب پیش گريد، در ایـن عـالم و در آن عـالم . اختصار ما فضایل آن ننوشتیم

هـا و آن دعاهـا و آیـت. هیکم، پس بخسبدوَاَلْ زِلَتْوتر، دو رکعت نماز نشسته بکند به اِذا زُلْ ستحب است که پسم
ذی اَحْحَمْاَلْ: که یاد کردیم برخواند، و چون از خواب بیدار شود، بگویـد هِ الـَّ هِ النُّشُـور، د مـا أَماتَنـا وَاِلَیْـیانـا بَعْـدُلِلـّ

تجدید وضو سبب نور دل است : و ببایددانست که ،د، بعد از آن به وضو مشغول شودوعشر آخر آل عمران برخوان
یعنی عالمان به حق و متقیان مطلق دانند که تجدیـد وضـو چـه اثرهـا . عالِمُونَقِلُها اِلّا الْوَمایَعْ. و نزاهت و پاکی او

ای ت، اگر بنده در وقـت هـر فریضـهو از آنجا که حقیقت است و ضعف بشریّ ،کندد میدارد و چه انوار از آن توّل
گردانـد از مناجات باید که در پاکی اندرون کوشـد و آنـرا صـافی مـی نبودی، تا مستعدّ کار غسلی بکردی، دور از

و چون از وضو فـارغ شـود، ده بـار . گرداندو به انابت و توبت و تواضع و افکندگی، افروخته می ،عادات طبیعی
ه وَال اِلـهَ االَّ اللّـهُ وَاللّـهُ حَمْحانَ اللّـهِ وَالْرهً وَاَصِـیال سُـبْحانَ اللّه بُکْحَمدُلِلّه کَثِرياً وَ سُبْرياً، وَالْبَر کَبِاَللّهُ اَکْ: بگوید دُلِلـّ
قُـدرَةِ، اَللهـمَّ لَـکَ جاللِ وَالْعَظَمةِ وَالْریاء وَالْکِبْجَبَروتِ والْمَلَکُوتِ وَالْکِ وَالْمُلْبَر ذُوالْاَللّهُ اکْ: و یکبار بگوید. بَراکْ
جنَـةُ حـقٌ کَ الحقُّ وَلِقاىُٔکَ حَـقٌ وَالْحَقُّ، وَمِنْتَ الْهنَّ اَنسْعَلَیْ فِیهِنَّ، وَمَنْ ضِ وَمَنْْرتَ نُورُ السَّمواتِ وَاالَدُ، اَنْحَمْالْ

تُ وَبِـکَ تُ وَعَلَیـکَ تَوَکَلْـتُ وَبِکَ آمَنْلَمْلهُمَّ لَکَ اَسْهِ وَسَلَّمَ حقُّ اَلقٌ وَمُحَمَّدٌ صَلَّی اللّهُ عَلَیْوَالنّارُ حَقٌ، وَالنَّبیوُنَ ح
مُـؤَخِّرٌ ال اِلَـه تَ الْمُقَـدِّم وَاَنْـتَ الْتُ، اَنْلَنْتُ وَما اَعْرَرْتُ وَمااَسْتُ وَمااَخَّرْىل ماقَدّمْفِرْکَ حاکمتُ فَاغْتُ وَاِلَیْخاصَمْ
الق، سـنِ االَخْـدِنِیِ لِأَحْالهـا، اللهـم اهْـتَ وَلِیُّها وَمَوْزَکیّها، اَنْ رُ مَنْتَ خَیْزَکِّهااَنْویها وَسِی تَقْتَ، اَللهمَّ آتِ نَفْالَا اَنْ
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مِسـکني، بـائِسِ الْأَلُکَ مَسـألةَ الْتَ، اَسْعَنِّی سَیِّءَها الیَصرِفُ عَنَی سَیِّئها اِلّا اَنْ رِفْتَ، وَاصْسَنِها اِّال اَنْدِی الَٔحْالیَهْ
رمَ ىُٔولنيَ وَیـا اَکْـمَسْـرَ الْمـاً یـا خیَیْـلِی رَؤُوفاً رَحِیْ نِی بِدُعائکَ رَبِّ شَقیّاً وَکُنْعَلْفَقیِرِ الذِّلِیل، والتَجْعاءَ الْعُوکَ دُواَدْ
آورم و بـه رسـول ای خداوند بزرگوار، سزای حمد و ثنا توئی ایمان بـه تـو مـی: یعنی .حَمَ الرّاحِمنيَطِنيَ، یا اَرْمُعْالْ

خواهم که ایـن اهان من جمله بیامرز و خوی خویش به من بخش و از خوی بد مرا نگاه دارد و از تو در میتو، گن
به سبب دعا بـر او رحمـت کنـی، پـس دورکعـت نمـاز بگـزارد، در رکعـت . بندۀ مسکني عاجز را بدبخت نگردانی

فَرَلَهُمُ الرَّسُـولُ لَوَجَـدُوا اللّـهَ تَوّابـاً رَحیمـاً، و در سـتَغْوااللّهَ واْفَرُتَغْفُسَهُم جـاؤُکَ فَاسْـظَلَمُوا اَنْاَنَّهُم اِذْاول، فاتحه ولَوْ
تغفِرِاللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحیماً، و چون فارغ شود چند بـار سَهُ ثُمَّ یَسْنَفْ لِمْیَظْ سوىًٔ اَوْ مَلْیَعْ م فاتحه وَمَنْرکعت دوّ
ومُ وَاَتُـوبُ اِلَیـه و بعـد از آن دو رکعـت دیگـر بگـزارد بـه ذی ال اِلهَ الّا هُوَ الحَـیُّ الْعَظیمَ الَّفِرُاللّهَ الْتَغْاَسْ: بگوید قَیـّ

بعـد از آن تـا هشـت رکعـت، تـا دوازده رکعـت چندانکـه . فاتحه و آیةالکرسی، و رکعت دوم فاتحه و آمَنَ الرَّسُول
  .حات غیبی بیابدو در قیام و رکوع و سجود دراز باز گريد تا فتو. گزاردتواند می

  
  ددر بیان قسمت کردن اوقات تهجّ: باب چهل وهشتم

کند در شب، که تـرک خدای تعاىل، صفت بندگان خاص می» سُجَّداً وَقیاماً نَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْوَالَّذِیْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل
ت، و در میانـۀ بـه حضـرت عـزّ سـوز اشـتیاق لذت خواب کنند و در قیام و رکوع و سجود بسر برند از غایت درد

  :کند بیتشب تا وقت سحر فریاد می
ــــاال گــــريد ــــاتش دردم ره ب ــــحر، ک ــــر س  ه
ـــد  ســـوز او، مجلـــس تســـبیح ملـــک گـــرم کن
 گرچه آن عـالم علـوی، همـه واالسـت ولیـک
ــــد؟ عاشــــق زار ــــا کــــه کن ــــرب زیب ــــب دل  طل

 

ـــرا گـــريد ـــود، گنبـــد خض ـــرتین هیـــزم خ  کم
 نــــــور او مملکــــــت عــــــالَم اعــــــال گــــــريد

ــــــ ــــــريدت عاهّم ــــــر و واال گ ــــــق، واالت  ش
ـــــن یوســـــف صـــــّد ـــــريددام ـــــا گ  یق، زلیخ

 

-و از تابعیان، چهل نفـر بـوده .ت صدق و اخالصی دارند، خواب بر دیده حرام کننددر محّب و عاشقان صادق که
ب، و فضـیل عیـاض، و وهـب بـن سـعید مسـیّ: و از جملۀ ایشـان .انداند که به وضوی نماز خفنت، نماز بامداد کرده

ی شیخ ابوطالب مکّـ. اندو حبیب عجمی رضوان الله علیهم اجمعني بوده ،و علی بکار ،ابوسلیمان دارانی الورد و
خیـزد، و مرید باید که سعی کند در قیـام شـب و روز برمـی. اسامی ایشان نوشته است» قوت القلوب«قد در کتاب 
 و هـر. لک و پادشاهی و کامرانی ملک قیـام شـب اسـتکه این م: اندگفته ...تَشاءُ کَ مَنْمُلْتِی الْتُؤْ: که در تفسري

هـر کـه : و در خـرب آمـده اسـت کـه .کس که از قیام شب محروم ماند، باید که تعزیۀ خود را بدارد و بر خود بگریـد
انُ عَلی دُ عَقَد الشّیطعَبْاِذا نامَ الْ«: قالَ رَسُولُ اللّه صلعم. بخسبد تا صبح برآید، شیطان در گوش او گمیز کرده باشد

أَ، اِنْ دَة، واِنْعُقْ حَلَّتْقَعَدَ وَذَکَرَاللّه، اِنْ سِهِ ثَالثَ عُقَدٍ، فَاِنْرَأْ تْتَوَضـَّ تِ الْصَـلّی، اِنْ ری، و اِنْدهٌ اُخْـعُقْـ حلـَّ عُقَـدُ حلـَّ
عنی چون بنده بخسبد، شیطان سه گره بر سر ی» سثَ النَّفْالناً خَبِیْبَحَ کَسْسِ، وَاِّال اَصْطاً طیّبَ النَّفْبِحُ نَشِیْکُلُّها، فَیُصْ

و  ،و اگر وضو سازد، گرهی دیگر گشوده شـود. اگر در شب باز نشیند وذکری بگوید، یک گره گشوده شود. او زند
م و خـوش طبـع باشـد، و از ها گشوده شود، چون بامـداد کنـد، نشـاط گـر و خـرّگره اگر به نماز مشغول شود جملۀ

و اگـر ذکـر نگویـد و بطاعـت مشـغول نشـود، آفـت  .مصـون و محـروس بمانـد بردگاندیوو آفات مکر و کید دیو 
طالبان حضرت . و در زمرۀ اشقیا معدود گردد. ت او درنورددخذالن روزگار او را در رباید، و ورق سالمت و صّح

نه را قرارگاه غم و سی اند در حسرت یافت وصال، دیده را گذارگاهالیزال، جانها داده جالل و حاجیان کعبۀ وصالِ
اند، گام بر سـر کـام مسهل خوف نوش کرده اند، و از دست طبیب قرآناند، و همه روز، قرین درد وسوز بودهساخته

ع در جَزَع آمدند و وجود خود را عودوار بر مجمـر نهادند و در استماع سماع مغنیان واردات الهامی بر مثال جَزْ
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  :قطعه. اندیاز مطلق به زبان ناز این راز آغاز کردهناند، و در شب با بیشوق بسوزانیده
 ســـحرگهی کـــه غمـــت فتنـــه را اســـاس نهـــد
 جهــان بــدل شــد و ایــن قاعــده خلــل بگرفــت
ـــاد ـــاقی ب ـــه ب ـــت ک ـــو غم ـــدۀ ن ـــاده قاع  نه
 کجــا هراســم از ایــن هــول و کــی ســرپ فکــنم

ـــنیده ـــه ش ـــه و، ازک ـــر چ ـــراس ب ـــزه  ای هرگ
 بیـــار جـــام مـــی و بـــر زمانـــه پیشـــی گـــري

 کـــه گمیـــز آبـــۀ عزازیـــل اســـت نـــه زان میـــی
ــد ــک فکن ــر فل ــر عکــس ب ــه اگ ــی ک  ازان می

 ابــــه در دو ســــاقی حــــقپیالــــه نالــــه و قرّ
 

 میــــان صــــرب و دل بنــــده المســــاس نهــــد
ــد ــه، عشــق اســاس نه ــل نگــريد رســمی ک  خل
ــد ــه در رصــد گــه حــريت بجــان مکــاس نه  ک
 گـــرم چـــه عشـــق میـــان دو ســـنگ آس نهـــد

 و خـوش، تشـنه راهـراس نهـد؟ که آب صافی
 ت عمر،تــــرا در دهــــان داس نهــــدکــــه گشــــ

ــراب ــامش ش ــو ن ــزد ت ــه ن ــد اگرچ ــاس نه  و ک
ـــــکر درحرکـــــات وی انعکـــــاس نهـــــد  ز سُ

ـــاس نهـــدعجـــب نباشـــد اگـــر وجـــد بـــی  قی
 

سالکان بادیۀ توفیق ، اگر شبی و روزی از ایشان فوت شدی، از غایت قلق و اضطراب چندان جَزَع آغاز کردندی 
یکی به زیارت کرزبن و بره رحمه رفـت، او را دیـد کـه سـر بـر : اند کهدهآور. که عالمیان را بر ایشان رحمت آمدی

بارید و فریـاد و نفـري بـر و از انبوب دیده بر مثال قطرات امطار گالب اشک نام فرو می .زانوی حسرت نهاده بود
تـو رسـیده  این چه حالت است؟ خرب مرگ دوسـتی قرّةالعینـی بـه! شیخا: گویدزائر او را می. رساندفلک اثري می

نه، ولیکن چیزی به من رسیده است کـه مفارقـت اخـوان و : است، تا ترا بر این ضجرت و اضطراب داشته؟ گفت
شیخا تقریـر کـن کـه آن سـختی چـه چیـز اسـت؟ : گفت. مرگ دوستان و عزیزان در جنب آن چون هَباست در هوا

ف این همه تأسّ. شد فوت رآن از مندیشب، خواب چنان بر من غالب شد که بخفتم و خواندن یک جزو ق: گفت
ایـن کـرزبن و بـره در شـبان : آورده اسـت کـه» اِحیا«اىل رض در کتاب شیخ محمد غزّ. ف بدان سبب استو تلهّ

-ادبـیها وبیروزی چهل ختم قرآن بخواندی و بباید دانست که هرکس که از قیام شب محروم ماند، به سبب گناه
! شـیخ: یکی به نزدیک حسن بصری رحمه رفت و گفـت: اند کهآورده. آده باشد ها باشد که به روز از او در وجود

تـوانم خـواهم کـه در شـب، بگـاه برخیـزم و زود برنمـیکنم، و میمن در اول شب کارسازی و ترتیب قیام شب می
فیان و سـ .دد کرده اسـت و تـرا محـروم گردانیـده از ادراک فضـیلت تهجـّهای تو ترا مقیّگناه: شیخ گفت. خاست

 .آن گناه چه بود؟! هفت ماه از قیام شب محروم ماندم، به سبب گناهی که بکردم، گفتند شیخا: ثوری رحمه گفت
. گریـداین مرد به ریا مـی: گریست با خود، این در خاطر من آمد، گفتممی که وقتی نظر من بر درویشی آمد: گفت

داوود عللممناجـات کـرد بـا خـدای : خرب آمده است کهو در  .د محروم ماندمبدین سبب از احراز از فضیلت تهجّ
خواهم که مرا معني کنی که در کدام وقت تو دوست داری که من حاضـر حضـرت تـو می! بار خدایا: تعاىل و گفت

در اول شب برمخیز که هرکه در اول شب برخیـزد، ! یا داود: شوم و با تو راز آغاز نهم؟ حق سبحانه و تعاىل فرمود
درمیانـۀ  و اگر در آخر شب برخیزد، از فضایل و فواید اول شب محروم ماند، ولکن .حَرمحروم مانداز فتوحات سَ

ی تـا گـوبخشم، و مـاجرای عشـق مـیشب برخیز و حاضر حضرت شو وآنچه مکنون ضمري است بخواه تا من می
  :قطعه: گویدشنوم، که لطف حضرت میمن می

ــــب رازگــــو ــــک امش ــــن، ی ــــا م ــــتا ب  دوس
 ا هـــــر کـــــس مـــــرانمـــــاجرای عشـــــق بـــــ

 نــــازم چــــون بــــود دانــــی کــــهنیــــک مــــی
 امشـــــب مـــــن تـــــرا و تـــــو مـــــرا: گفتـــــی

 

ــــــــــی ــــــــــرم ب  آواز گــــــــــوراز برمــــــــــا، ن
 هرچـــــه گـــــویی بـــــا مـــــن دمســـــاز گـــــو

 گــــویی، بــــه لطــــف ونــــاز گــــوآنچــــه مــــی
 هـــــان چـــــه گفتـــــی؟ بـــــار دیگـــــر بـــــازگو

 

و از غایت عجز و افتقـار  ،ت بر آن مقصور دارد که در شب بگاه برخیزدمرید باید که جوامع هّم: شیخ رحمه گفت
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۱۰۵ 

  :گوید بیتار میباملک جبّ
 ای در ســــر هــــر کســــی ز عشــــقت هوســــی
 مفــــــروش مــــــرا، مــــــبخش و آزاد مکــــــن

 

 یـــــاد تـــــو بـــــر بنـــــده نیایـــــد نفســـــیبـــــی
ــــده بســــی ــــو بن ــــرا دارم، ت ــــن خواجــــه ت  م

 

ده و فیضـان ت که آئینۀ طلعت امانی و طلیعۀ امداد شادمانی است، در قیام شب تعبیه شـو بداند که سعادت جمعیّ
  :فرد. رسدفضل الهی که متقاطر و متواىل است، در شب به بنده می
ــه شــب راه عجــب شــاید کــرد  شــب رو، کــه ب

 

ـــه شـــب شـــاید کـــرد  زرهـــای دغـــل خـــرج ب
 

شود و امداد فساد و اخـالق ذمیمـه از اومنـدفع و قیام شب دستور سازد تا اَعالم ایمان و ایقان او بدان مرتفع می
  .اللّه تعاىل ربّ العالمنيانشاء . گرددمی
  

  آداب و استقبال آن در بیان عمل روز و: باب چهل ونهم
انـد کـه، ران متفـقجملـه مفسّـ: شیخ رحمه گفـت. اآلیه» اَقِم الصَّلوة طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلفاً مِنَ اللَّیلِ«: قالَ اللّهُ تَعاىل

ز، یـک طـرف نمـاز بامـداد اسـت، و طرفـی دیگـر نمـاز بپـای داریـد در دو طـرف رو: گویـداینکه حق تعاىل مـی
هـا را نیسـت نماز پنجگانـه اسـت کـه گنـاه: و بباید دانست که. نماز خفنت است :انداند، بعضی گفتهاختالف کرده

کافِروُنَ بخواند و در رکعت دوم فاتحه یا اَیُّها الْ ل فاتحه وَقُلْت بامداد،در رکعت اوّت است که در سنّکند و سنّمی
لَ یـا اَهْـ و در رکعت دوم قُـلْ ،نا تا به آخر آیه برخواندزِلَ اِلَیْو اگر خواهد، قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَما اُنْ ،قُل هُوَاللّهُ اَحَدو 

ت و فریضـه، میـان سـّنو در . رِکَ بِـهِ شَـیئاً اآلیـهنَکُم أَلّا نَعبُدَ اِلّا اللّه وَال نُشْـنَنا وَبَیْالکتاب تَعالَوا اِىل کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْ
اَللهُـمَّ صَـلِّ : بعد از آن گویـد. هحَیُّ القَیّومُ وَاَتُوبُ اِلَیْعَظِیمَ الَّذی ال اِلهَ اِلّا هُوَ الْفِرُاللّهَ الْتَغْچندانکه تواند بگوید اَسْ

ثی لی وَتَلُمُّ بِها شَعْمَعُ بها شَمْبی وَتَجْبِها قَلْ دیدِکَ تَهْعِنْ مَةً مِنْأَلُکَ رَحْعَلی مُحَمَّدٍ وَعَلی آلِ مُحَمَّدٍ اللهمَّ اِنّی اَسْ
هـی وَجْیِّضُ بِهـا فَـعُ بهـا شـاهِدِی وَتُطَکّـی بِهـا عَمَلـی وَتُبْـفَظُ بِها غایبی، وَتَرْنی، وَتَحْلحُ بِهادِیْفَتی، وَتُصْوَتَرُدُّبِها اُلْ

و رَحمَةً انَالُ بِها  رٌ،عدهُ کُفْسَ بْناً لَیْماناً صادِقاً وَ یَقیْطِنی اِیْاللهمَّ اعْ کُلِّ سُوءٍ، صِمُنی بِها مِنْدِی وَتُعْهِمُنی بِها رُشْوَتُلْ
عداءِ وَالنَّصْـزَ عِنـدَ الْفوْأَلُکَ الْاَللهُمَّ اِنّی اَسْ. رامَتِکَ فِی الدُّنیا واآلخرةشَرفَ کِ هداءِ وَعَـیشَ السـَّ ر قَضـاءِوَمنازِلَ الشـُّ
مَتِـکَ تُ اِىل رَحْتَقَـرْیـی وَضَـعُفَ عَمَلـی وَافْقَصُـرَ رَأْ رکُ بِـکَ حـاجتی وَاِنْقَةَ االَنبیـاء اِنّـی اَتْـداءِ وَمُرافعَلَی االَٔعْ

وة الثُّبـور دَعْـ عَذابِ السَّعري وَمِنْ رَنی مِنْتُجِیْ بُحورِ اَنْنَ الْأَلُکَ یا قاضِیَ االُمورِ وَ یا شافِیَ الصُّدورِ کما تُجِريُ بَیْوَاَسْ
عِبـادِکَ  تَهُ اَحَـداً مِـنْرٍ وَعَدْخَیْ هُ نِیّتی وَاُمنیَّتی مِنْلُغْتَبْ هُ عَمَلی وَلَمْیی وَضَعُفَ عَنْهُ رأْرَ عَنْاَللهُمَّ وَماقَصُ. قُبُورنةِ الْوَفِتْ
نـا عَلْاَللهُـمَّ اجْ. عـالمنيأَلُکَ یـا ربَّ الْوَاَسْـ کَ فِیـهِ،غَبُ اِلَیْقِکَ فَأَناَ اَرْخَلْ تَهُ اَحَداً مِنْطِیهِ اَحَداً وَوَعَدْتَ مُعْخريٍ اَنْاَوْ

اسَ و نُعـادِیِ بِعَـداوَتِکَ ماً لِأَوْدائِکَ وَسِلْباً لِأَعْرَ ضالِّنيَ وَالمُضِلّنيَ حَرْدِییّن غَیْهادِینَ مَهْ کَ النـّ لِیائکَ، نُحّب بُحبـّ
التُّکالنُ وَالحَولَ وَالقـّوةَ الّـا کَ دُ وعَلَیْجَهْوَهذَا الْ أِجابهکَ الْاَللهُمَّ هذَا الدّعاء مِنّی وَمِنْ. قِکَخَلْ خالفَکَ مِنْ مَنْ

هُودِ وَالرّکَـعِ خُلُـود مَـعَ الْجَنّةَ دارَالْوَعید وَالْمَ الْنَ یَوْأَلُکَ االَٔمْاَسْ. رِ الرَّشِیدلِ الشَّدیدِ وَاالَٔمْحَبْباللّهِ ذِی الْ مُقَـرّبنيَ الشـُّ
لَـبِسَ  حانَ مَـنْعِزِّوَقالَ بِهِ سُـبْتَعَطَّفَ بِالْ حانَ مَنْعَلُ ماتُرِیدُ سُبْمٌ وَدودٌ وَانّکَ تَفْعُهودِ اِنَّکَ رَحِیْبِالْ مُوفنيَالسُّجُودِ وَالْ

ا لَـهُ سُـبْبَغِـی التَّسْـحانَ الَّذِی الیَنْدَ وَتَکَرَّمُ بِهِ، سُبْمَجْالْ دِوَالکَرم، مَجْـذی الْ حانَلِ وَالـنِّعَمِ، سُـبْفَضْـحانَ ذِی الْبیحُ اِلـّ
وَنـوراً فِـی  عِی وَنُـوراً فِـی بَصَـرِیْبی وَنُوراً فِی سَمْىل نُوراً فی قَلْ عَلْمِهِ، اَللهمَّ اجْصی کُلَّ شَیءٍ بِعِلْحانَ الَّذِی اَحْسُبْ

فِـی خَلْ نَ یَـدَیَ وَنُـوراً مِـنْبَـیْ مِـنْمِی وَنوُراً فِی دَمِی وَنُوراً فِـی عِظـامِی وَنـوراً شَعری وَنوراً فی بَشَرِی وَنوراً فِی لَحْ
. عَل لِی نوُراًطِنی نوُراً وَاجْنِی نُوراً وَاَعْاَللهُمَّ زِدْ. تیتَحْ قِی وَنُوراً مِنْفَوْ شِماىل وَنُوراً مِنْ یَمینی و نُوراً عَنْ وَنوراً عَنْ

خوانـدن ایـن دعـا اثرهـا  ف و خواسـت خـود، وعمعنی این ادعی بعضی ثناست بر حضرت ، و بعضی عجز و ض
بعـد از آن چـون از خانـه  .ت و فریضۀ بامدادو منقول است که رسول عللم این دعاها خوانده است میان سنّ .دارد
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۱۰۶ 

نِـی رَبِّ اَدخِلْ: ادۀ صـوفی مسـجد وی باشـداه رود کـه سـّجا به سرسـجّبه مسجد رود در این راه بگوید، یا از متوضّ
اَللهمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَعَلی آلِ مُحَمّد، اَللهم  طاناًکَ سُلْلَدُنْ ىل مِنْ عَلْقٍ، وَاجْرَجَ صِدْخْنی مُرِجْقٍ وَاَخْخَلَ صِدْمُدْ

راً رُج أَشَراً وَالبَطَأَخْ فَاِنّی لَمْ .شائی وَخُروج هذاکَ وَ بِحقّ مَمْنَ اِلَیْاغِبِیْرکَ وَ بِحقّ الّأَلُکَ بِحَقِّ السّائِلنيَ اِلَیْاِنّی اَسْ
َ قَضاءً لِفَرْتُ اِتّقاءَ سَخَطِکَ وَابْوَالرِیاءً وَال سُمعَةً، خَرَْج ضِکَ وَاتِّباعاً لِمِلَّةِ نَبیِّکَ مُحمَّدٌ صلعم اَللهُمَّ تِغاءَ مَرَضاتِکَ

ه اسـت دو در خـرب آمـ. ذَنی مِنَ النّارِقِرُسَنی و تُعِیذّنی وَتُنْتَحْ دِکَ وَرَسُولِکَ وَنَبیِّکَ اَنْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْاِنّی اَسْ
تـا اسـتغفار در حـق  ،هر آنکس که این دعا برخواند، حق تعاىل هفتاد هزارملک نصب کنـد: که رسول عللم گفت

اده، پـای راسـت و چون در مسجد رود یا بر سر سّج. خواهندکنند و درجات بلند از بهر وی درمیگناهان وی می
هِ وَسَلّم، اَللهُـمَّ اغفِـرىل المُ عَلی رَسُولِ اللّهِ صَلیَّ اللّهُ عَلَیْدُلِلّهِ وَالصَّلوةُ وَالسَّحَمْمِ اللّهِ وَالْبِسْ: فرا پیش دارد و بگوید

دَهُ الشَـرِیکَ لَـهُ، لَـهُ ال اِلـهَ الّـا اللّـه وَحْـ: مَتِکَ، و چون از نماز صـبح سـالم بـاز دهـد بگویـدوابَ رَحْلِیَ اَبْ تَحْوَافْ
ی کُلِّ شَیءٍ قَـدِیرٌ و نـود ونـه نـام برخوانـد لرُ وَهُوَ عَخَیْتُ بِیَدِهِ الْتُ وُهُوَ حَیٌّ الیَمُوْیی وَ یُمِیْدُ، یُحْحَمْوَلَهُ الْکُ مُلْالْ

کَ النَّبـیِّ دِکَ وَرَسُـولِکَ وَنباَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وعَلی آلِ مُحَمَّدٍ، اَللّهُم صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ عَبْ: بعد از آن بگوید یـِّ
هِ اَداءً، واَعْالْ عَثـهُ فَضِـیلَةَ وَالدَّرجَـةَ الرَّفِیعَـة وَابْوَسـیلَةَ وَالْطِـهِ الْاُمِیَ وَعَلی آلِ مُحمَّد، صَلوةً تَکـونُ لَـکَ رِضـاءَ وَلِحقـِّ
اً عَـنْضَلَ ما جَزّیْـاَفْزِهِ عَنّا لُه وَاَجْزِهِ عَنّا ما هُوَ اَهْتَهُ، وَاَجْمُودَ الَّذی وَعَدْمَحْمَقامَ الْالْ عِ اُمَّتِـهِ وَصَـلِّ عَلـی جَمِیْـ تَ نبیـّ
وَصَلِّ عَلی جَسَدِ مُحمدٍ فِی  وانِهِ مِنَ النَّبییّنَ وَالصِّدِّیقنيَ وَالشُّهَداء وَالصّالِحِنيَ، اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمدٍ فِی االَوَّلنيَاِخْ
دِکَ وانِکَ عَلی مُحمَّدٍ عَبْـمَتِکَ وَتَحیَّتِکَ وَرِضْنَوامِیَ بَرَکاتِکَ وَرَأفَتِکَ وَرَحْشرائِفَ صَلواتِکَ وَ عَلْسادِ وَاجْاَجْالْ

المِ وَاَدْکَ السَّالمُ وَاِلَیْتَ السَّالمُ وَمِنْوَ نَبیِّکَ وَرَسُولِکَ، اَللهمَّ اَنْ نـا دارَالسـالم، خِلْکَ یَعُودُ السالمُ، فَحَیِّنا رَبَّنا بِالسـَّ
ری رِ بِیَـدِغَیْبَحَ االَٔمْجُو و اَصْعَ مااَرْرَهُ وَال اَملِکُ نَفْعَ مَااَکْعُ دَفْتَطِیْبَحتُ الاَسْرام، اَللهُمَّ اَسْجَاللِ وَاألِکْیا ذَاالْ تَتَبارکْ
عَل مُصِیبتی فِـی یقی، وَال تَجْبی عَدُوَی وَالتَسوُءُبِی صَدِ مُتْقَرُمِنّی، اَللهُمَّ التَشْتُ مُرتَهِناً بِعَمَلی، وال فقريَ اَفْبَحْوَاَصْ

هُ عَلَیَّ تَحْقٌ جَدِیدٌ، فَافْاَللهُمَّ هذا خَلْ. الیَرحَمُنِی عَلَیَّ مَنْ مِی والَ تُسَلِّطْلَغَ عِلْدِینی وَالتَجعَلِ الدُّنیا اَکبَرَ هَمِّی وَال مَبْ
 هِ مِـنْتُ فِیْـها لِی وَمـا عَمِلْـهِ حَسَنةً تقَبَّلُها مِنّی وَزَکِّها وضَعِّفْیْنی فِزُقْوانِکَ وَارْفِرَتِکَ وَرِضْهُ ىل بِمَغْتِمْبِطاعَتِکَ وَاخْ

اً، المِ دینـاً وَ بِمُحمَـدٍ صَـلَّی اللّـهُ َعلَیْـتُ بِاللّهِ رَبّاً وَباألسْـرَضِیْ. یمً وَدُودٌها لِی اِنَّکَ غَفُورً رَحْفِرْسَیِّىَٔةٍ فَاغْ هِ وَسَـلّم نَبِیـّ
لِ والنَّهارِ شَرِّهِ وَشَرِّ ما فِیهِ وَاَعُوذُبِکَ مِن شَرِّ طَوارِقِ اللَّیْ رَ مافیهِ وَاَعُوذُبِکَ مِنْمِ وخَیْیَوْرَ هذَا الْأَلُکَ خَیْسْاَللهُمَّ اِنّی اَ

اَضِـلَّ اُزَلَّ، اَوْاَزلَّ اَوْ اَنْ مَهُمـا اَعُوذُبِـکَمـنَ الـدّنیا وَرَحـیمَ اآلخِـرَةِ وَ رَحِیْیـا رَحْ دارِأَقْـأَةِ الْوَمِن بَغتَاتِ االُٔمورِ وَفُجْ
شَـرِّ  ماءُکَ، اَعُوذُبِکَ مِنْنَعْ ماىُٔکَ وَعَظُمَتْاَسْ عَزَّ جارُکَ وَجَلَّ ثَناىُٔکَ وَتَقَدَّسَتْ. هَل عَلَیَّیُجْ هِلَ اَوْاَجْ اَواُضَلَّ اَوْ

صِ وَشِـدَّةِ الطَّمَـعِ حِـدَّةِ الحِـرْ اَعُوذبِـکَ مِـنْ. رُجُ فِیهااءِ وَماَیَعْزِلُ مِنَ السَّمها وَ ما یَنْرُجُ مِنْضِ وَما یَخْمایَلِجُ فِی االَٔرْ
 راءِ عَلَـی المُقِلّـنيَ، اَنْثِـرینَ وَاألِزْمُکْمُباهاتِ الْ اَللهُمَّ اِنّی اَعُوذبِکَ مِنْ. فةکُلْلَةِ وَتعاطِی الْغَفْغَضَب وَسِنَةِ الْوَسورَةِ الْ

اَشـرِکَ  ر یَقـنيٍ، اَعُوذُبِـکَ اَنْمِلَ فِی الـدّینِ بِغَیْـاَعْ مٍ اَوْرِ عِلْم بِغَیْاَقُولَ فِی العِلْ اَنْلُوماً اَوْذُلَ مَظْخْاَن اَضُرَ ظالِماً اَوْاَنْ
کَ وَاَعُوذُبِـکَ سَـخَطِ عِقابک وَاَعُوذُ بِرضاکَ مِـنْ وِکَ مِنْاَعُوذُ بِعَفْ. لَمُلَمُ وال اَعْفِرُکَ لِما تَعْتَغْلَمُ وَاَسْبِکَ وَاَنَا اَعْ

نُ دُکَ وَابْـتَنی وَاَنَا عَبْتَ خَلَقْتَ رَبّی ال اِلهَ االّ اَنْاَللهُمَّ اَنْ. سِکَتَ عَلی نَفْنَیْتَ کما اَثْکَ اَنْصِی ثَناءً عَلَیْکَ ال اُحْمِنْ
فِرلِی مَتِکَ عَلَـیَّ وَاَبـوءُ بِـذَنبی، فَـاغْءُ بِنِعْتُ اَبُوشَرِّ ما صَنَعْ تُ، اَعُوذُبِکَ مِنْتَطَعْدِک ما اسْدِکَ وَعْدِکَ عَلی عَهْعَبْ

اوّلَـهُ  عَـلْسَـطَهُ فَالحـاً و آخِـرَهُ نَجاحـاً، اَللهُـمَّ اجْاَوّلَ یَومِنا هذا صَالحاً وَاَوْ تَ اَللهُمَّ اجعَلْفِرُ الذُّنوبَ اِّال اَنْاِنَّهُ الیَغْ
هِ وَالْبَحَ الْنا وَاَصْبَحْاَصْ رِمَةً،مَةً و آخِرَه تَکْسَطَهُ نِعْمَةً واَوْرَحْ هِ وَالْعَظَمـةُ وَالکِبْمُلکُ لِلـّ هِ ریـاءُ لِلـّ لطانُ لِلـّ جَبَـروت وَالسـُّ

الصِ وَعَلـی دیـنِ نَبیِّنـا أِخْالمِ و کَلِمَـةِ الْـأِسْـرَةَ الْبَحنا عَلی فِطْقهّارِ اَصْواحِدِ الْوَاللَّیلُ وَالنّهارُ وَما سکَنَ فِیهما لِلّهِ الْ
دُ ال اِلـهَ أَلکَ بِأَنَّ لَـکَ الحَمْـاَللهُمَّ اِنّا نَسْ. مُشرِکنيَنا اِبراهیمَ حَنِیفاً مسلماً و ما کانَ مِنَ الْمَّدٍ صلعم وَعَلی مِلَّةِ اَبِیْمُحَ

مَدُتَ الْرامِ، اَنْجَاللِ وَاالِکْعُ السَّمواتِ وَاالَٔرضِ، ذوالْبَدِیْ تَ الحَنّانُاِّال اَنْ ذِی لَـمْ أَحَدُ وَالصـَّ وَلَـم  یُولَـدْ وَلَـمْ یَلِـدْ الـَّ
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تُ تی یا حَیُّ مُمِیْمَوْییِ الْمُومیّةِ مُلکِهِ وَ بقائِهِ، یا حَیُّ مُحْلَهُ کُفُواً اَحَدٌ یا حَیُّ یا قَیّومُ، یا حَیُّ حنيَ الحَیَّ فِی دَیْ یَکُنْ
مِکَ الَّذی ال اِله اِّال هُـوَ مِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم وَبِاسْمِکَ بِسْکَ بِاسْأَلُیاء وَ وارِثُ االَٔرضِ وَالسَّماء اللهّمَّ اِنّی اَسْاأَحْ
ذی اذا دُعیـتَ بِـهِ مِکَ االَٔعظمِ االَٔجَلِّ االَٔعَـزِّ االَٔکْـأَلُکَ بِاسْاللهُمَّ اِنّی اَسْ. مٌقَیّومُ التَأخُذُهُ سِنَةٌ وَالنَوْحَیُّ الْالْ رمِ، الـَّ

دُورطَیْتَ بِهِ اَعْتَ وَاِذا سُئِلْاَجِبْ عُ یـا قَریـبُ، یـا مُجیـبَ یـا سَـمِیْ. تَ، یا نُورَ النُّورِ، یا مُدَبِّر االُٔمورِ یـا عـالِمَ مـافِی الصـُّ
هُ ال اِلـهَ الـم، اَل. راماِکْمنُ یا ذَا الجَاللِ وَالْالدُّعاءِ یا لَطِیفاً لِما یَشاءُ یا رَؤُفُ یا رَحیمُ، یا کَبريُ یا عَظِیمُ یا اَللّهُ یَا رحْ لـّ

اَللهُـمَّ اِنّـی . تَقَیّوم، یا اِلهـی وَاِلـهُ کُـلِّ شَـیءٍ اِلهـاً واحِـداً ال اِلـهَ اِّال اَنْـحَّیِ الْوُجوهُ لِلْقَیُّومُ و عَنَتِ الْحَیُّ الْاِلّا هُوَ الْ
حَقِّ ال اِلهَ اِالّ هُوَ مَلِکُ الْفَتَعالَی اللّهُ الْ. عَظیمشِ الْعَرْمِکَ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ الَّذی ال اِله الّا هُوَ رَبُّ الْأَلُکَ بِاسْاَسْ

حم عسق اَلرّحمن، . ماً کهیعصمَةً وَعِلْکُلَّ شَیءٍ رَحْ باطِنُ وَسِعَتْتَ االَٔوَّلُ وَاآلخِرُوَالظّاهِرُ وَالْاَنْ. کَریمعَرش الْرَبُّ الْ
بِ غَیْـیا جَبّارُ یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا وَدودُ یا غَفُورُ، هُوَ اللّهُ الَّذی ال اِله اِّال هُوَ عـالِمُ الْقَلَم یا واحِدُ یا قَهّارُ یا عَزیزُ ن وَالْ

نِ زُومَخْمِکَ الْعُوکَ بِاسْاَللهُمَّ اِنّی اَدْ. تُ مِنَ الظّامِنيَحانَکَ اِنّی کُنْتَ، سُبْوَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحِیم ال اِله اِلّا اَنْ
یَـزَلُ  لَـمْ هُـور، یـا اَبَـدُ یـا اَزلُ یـا مَـنْهـارُ یـا دَیْرُ یـا دَیْیا دَهْ. مُقَدَّسسَ الْقُدْرَ الطّاهِرَ الْزِل السَّالمَ الطُّهْمُنْنُونِ الْمَکْالْ

نـانُ یا کاینُ یـا کَیْ. لَمُ ما هُوَ اِّال هُوعْال هُو اِّال هُو یا مَن الیَ هُوَ یا هُو یا ال اِلَه اِّال هُو یا مَنْ لَم یَزَلْ عَلی مَنْ وَالیَزَالْ
نٍ آهیّاً شَراهیّاً اذونی اصباوت یا مُجَلّی عَظـایِمَ نٍ، یا مُکَوِّنُ لِکُلِّ کَوْدَ کلِّ کَوْن یا کاینُ بَعْیا رُوحُ یا کاینُ قَبلَ کلِّ کَوْ

لِـهِ شَـیءٌ وَهُـوَ مِثْثسَ کَلَـیْ» «عَظـیمعَـرشِ الْتُ وَهُـوَربُّ الْعَلَیهِ تَوَکَّلْ بِیَ اللّهُ ال اِلهَ اِّال هُوَتَولّوا فَقُل حَسْ فَاِنْ«االُٔمورِ 
کَ حَمِیْـ. راهیمَراهیمَ وَعَلـی آل اِبْـتَ عَلـی اِبْـعُ البَصريُ اَللهمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ وَعَلی آلِ مُحمّـدٍ کَمـا صَـلَّیْالسَّمِیْ دٌ اِنـَّ
شـرّ مـا عَلِمـتُ  اَللّهمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ. مَعشَعُ وَدُعاءٍ الیُسْالیَخْ بٍفَعُ وَقَلْمٍ الیَنْعِلْ کَ مِنْاللهمَّ اِنّی اَعُوذُ بِ. دٌمَجِیْ
ةِ لَـةِ وَغَفْوَةِ وَالْقَسْـاَللهـمَّ اِنّـی اَعُـوذُ بِـکَ مِـنَ الْ. بـیعِی وَبَصَرِی وَلِسـانِی وَقَلْشَّر سَمْ وَاَعُوذُبِکَ مِنْ لَمْاَعْ وَمالَمْ الذُّلـَّ
جُنُـونِ مِ وَالْزاقِ وَالسّمعة وَالرِّیاءِ وَاَعُوذُ بکَ مِنَ الصُّمِ والبُکْق االَٔرْالقِ وَضِیْکَنَةِ وَالشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَسُوءِ االَٔخْمَسْوَالْ
مَتِـکَ أَةِ نِقْفُجْـ تَحوُّلِ عافِیتِـکَ وَمِـنْ وَمِنْمَتِکَ زَوالِ نِعْ اَللهمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ. قامِبَرصِ وَسایِرِ االَٔسْجُذام وَالْوَالْ
دٍاَللهمَّ اِنّی اَسْ. عِ سَخَطِکجَمیْ وَمِنْ لوةَ عَلـی مُحمّـدٍ وَعَلـی آلِ مُحمـَّ هِ عاجِلَـةً خیَیْـأَلُکَ مِـنَ الْوَأَسْـ. أَلُکَ الصـَّ رِ کُلـِّ

کُ أَلُکَ ما سَأَلَکَ عَبْـوَأَسْ. لٍ وَعَمَلٍثَوْ ها مِنْجَنَّةَ وَماقَرَّبَ اِلَیْأَلُکَ الْلَمَ وَاَسْهُ وَمالَم اَعْتُ مِنْوَآجِلَةًوَما عَلِمْ دُکَ وَنَبِیـُّ
عَلَ تَجْ رٍ اَنْخَیْ تَ لِی مِنْأَلُکَ ما قَضَیْهُ عَبدُکَ وَنبیُّکَ مُحَمَّدٌ صلعم وَاَسْتَعاذَکَ مِنْتَعِیذُکَ مِمَّا اسْمُحَمّدٍ صلعم وَاَسْ

ه یـا جَمـالُ نٍ، وَاَصْـسـی طَرَفَـةَ عَـیْنـی اِىلَّ نَفْتَعِیثُ التَکّلْمَتِکَ اَسْـداً یا حَیُّ یا قَیُّومُ بِرَحْعاقِبَتَهُ رُشْ لِح لِـی شَـأنی کُلـّ
یثنيَ یـا تَغِمُسْثَ الْمُستَصرِخنيَ یا غَوْرامِ یا صَریخَ الْضِ یا ذَاالجَاللِ وَاألِکْضِ یا بَدیعَ السَّمواتِ وَاالَٔرْالسَّمواتِ وَاالَٔرْ

وء مُضْـوَة الْمُومني وَ مُجِیبُ دَعْـمَغْروبنيَ وَالمُروِّحُ عَنِ الْمَکْمُفَرِّجُ عَنِ الْبَةِ الرّاغِبنيَ وَالْمُنتَهی رَغْ طَرِّینَ وَکاشِـفُ السـُّ
نـی اتی وَاَقِلْرَوعْـ راتی و آمِـنْتُرعَوْاسْـ حَمَ الرّاحِمني اَللهمَّزُولٌ بِکَ کُلُّ حاجَةٍ یا اَرْمَنْ. عالَمِنيحَمُ الرّاحمني وَاِلهُ الْوَاَرْ

 تـالَ مِـنْاُغْ وَاَعُـوذُ بـکَ اَنْ. قیفَـوْ یَمینی وَعَن شِمالِی وَمِـنْ فِی وَعَنْنَ یَدَیَّ وَمِن خَلْنی مِن بَیْاللهمَّ احفِظْ. عَثَراتی
المَ مُنتَهی رِ�ِضایَ وَاِنّی عَلِ األِسْراتِ بِناصیتی واجْخَیْاِىلَ الْ وَخُذْ. فِیفٌ فَقَوِّ فِی رضاکَ ضَعْاَللهمَّ اِنّی ضَعِیْ. تَحتی

لَمُ ذِرَتی وَتَعْمَعْ لَمُ سِرّی وَعَالنِیَتی فَاقبَلْاَللهمَّ اِنکَ تَعْ. حَمَ الرّاحِمنيَمَتِکَ یا اَرْنِنی بِرَحْذَلیلٌ فَأَعِزَّنی وَاِنّی فَقريٍ فَاَغْ
بی وَ یقیناً صادِقاً حّتی أَلُکَ اِیماناً یُباشِرُ ثَلْاَللهمَّ اِنّی اَسْ. لِی ذُنوبیفِرْسی فَاغْماقِی نَفْلَمُ لِی وَتَعْطِنی سُؤْحاجَتی فَاَعْ

یـا مُضِـلِّنيَ وَ اَللهمَّ یا هـادِی الْ. رامِتَ لِی، یا ذَا الجَاللِ وَاالِکْتَ لِی، وَالرِّضا بِما قَسَمْیُصیبَنی اِّال ما کَتَبْ لَمَ اَنَّهُ لَنْاَعْ
نـا مَـعَ عَلْمَعـني، وَاجْلِمنيَ کُلَّهـم اَجْمُسْـعَظِـیم وَالْخَطَـرِ الْعَبدَکَ ذَا الْ حَمْعاثِرِینَ، اِرْنِبنيَ ویا مُقِیلَ عَثَراتِ الْمُذْراحِمَ الْ

الصّالِحنيَ، آمني رَبَّ العالَمنيَ، اَللهمَّ یـا مِنَ النَبِینيَ وَالصِّدیقنيَ وَالشُّهداءِوَ هِمْتَ عَلَیْعَمْزُوقنيَ مَعَ الَّذِینَ اَنْمَرْاألحیاءِ الْ
وب،  رِکَ عَلـی مَـن تَشـاءُ مِـنْأَمْ قِی الرُّوحَ مِنْخَفِیّاتِ، رَفیعَ الدَّرَجاتِ تُلْعالِمَ الْ عِبـادک، غـافِرَ الـذُّنُوبِ وَقابِـلَ التـّ
واتُ، هِ االَصْتَبَهُ عَلَیْالتَشْ عٍ، یا مَنْسَمْ عٌ عَنْغَلُهُ سَمْال یَشْ یا مَنْمَصِريُ، هِ الْعِقابِّ ذِی الطّولِ ال اِلهَ اِّال هُوَ، اِلَیْشَدیدَ الْ
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وِکَ وَحَـالوَةَ دَ عَفْـنـا بَـرْمُلِحّـنيَ أَذِقْحـاحِ الْالیَتَـربّمُ بِاِلْ هِ اللُّغـاتُ، یـا مَـنْتَلِـفُ عَلَیْـمَسـایِلٌ وَال تَخْالتُغَلِّطُـهُ الْ یا مَنْ
شَرِّ مَا  رِ ما تَعلَمُ، وَاَعوُذُ بِکَ مِنْخَیْ أَلُکَ مِنْباً سَلیماً وَلساناً صادِقاً وَعَمَالً مُتَقبّالً، اَسْأَلُکَ قَلْی اَسْاَللهمَّ اِّن. طاعَتِکَ

نِ االَٔبَـدِ وَنَعِیماً الیُنفَدُ وَقُرَّةَ عَـیْأَلُکَ اِیماناً الیَرتَدُّ غُیُوبِ اَللّهمَّ اَسْتَ عَالّمُ الْلَمُ وَاَنْفِرُکَ لِما تَعلَمُ وَال اَعْتَغْلَمُ وَاَسْتَعْ
یَتَکَ فِـی عَملٍ یُقَرِّبُنا اِىل حُبِّکَ، اَسأَلُکَ خَشْـیُحِبُّکَ وَحُبَّ  أَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْوَمُرافَقَةَ نَبِیّکَ مُحمَّدٍ صلعم اَسْ

وقُ اِىل رِ وَلِذَّةَ النَظَـرِ اىلَ وَجْفَقْغِنا وَالْدَ فِی الْقَصْوَالْ غَضَبِلِ فِی الرِّضا والْعَدْبِ و الشَّهادَةِ وَکَلِمةِ الْغَیْالْ هِـکَ، وَالشـَّ
این قدر ادعیه که نوشتیم، سبب آن بود که شیخ خود، و مقتـدای خـود، قطـب عـالم و مقتـدای امـم، زیـن . لِقائِکَ
یقني بدانستم که تا آن ادعیه،مستجمع ب نمودندن این ادعیه مواظبت میالم کاموی قد دیدم که بر خوادالسّالدین عَبْ

فواید شمایل و حاوی اقسام مزایا و فضایل نبودی، این بزرگوار، بر خواندن آن مداومت ننمودی ونیـز یـاران را و 
تُ فِیـهِ، مَّ عُـدْهُ ثُکَ مِنْتُ اِلَیْتُبْ. بٍکُلِّ ذَنْ فِرُکَ مِنْتَغْاَللهُمَّ اِنّی اَسْ: مریدان راتحریض نفرمودی بر خواندن این دعا

بٍ کلِّ ذَنْـ غَیبِ وَالشّهادَةِ مِنْفِرُکَ یا عالِمَ الْصِیَتِکَ وَاستَغْتُ بِها عَلی مَعْتَ عَلیَّ فَقَویْعَمْمَةٍ اَنْکُلِّ نِعْ فِرُکَ مِنْتَغْوَاَسْ
کَ دَکَ مَـدَدِی وَاِلَیْـعِنْ ةٍ، یا اِلهی وَ یا صَمَدی و یَا مَنْتُهُ فِی ضِیاءِ النَّهارِ وَسَوادِ اللَّیلِ وَخَالَءٍ وَمَالءٍ وَسِرٍّ وعَالنِیَاَتَیْ
کَ اَنْـتَعْ اعَمَّ حَم وَتَجَاوَزْوَارْفِرْرَّب اغْ. تَعِنيُبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَمدی اِیّاکَ نَعْمُعْ وَصَـّل عَلـی . تَ االَٔعَـزُّ االَٔکَـرَمُلَـمُ، فَاِنـَّ

وَلَـدا مِـنَ  وانِـهِ مِـنَ النَّبیـنيَ، وَصَـلِّ عَلـی اَبینـا آدَمَ وَاُمِّنـا حَـوّاء وَمَـنْةِ وَعَلی جَمیعِ اِخْمُحمَّدٍ نبیِّ الرَّحمَة وَسَیِّدِ األمَ
حَمَ مَتِکَ یا اَرْهُم وَمَعَهُم بِرَحْوَصَلِّ عَلَینا مِنْ. لِ االَٔرَضِنيَلِ السّمواتِ وَاَهْمَعني مِن اَهْالصّالِحنيَ، وَعَلی مَالئِکَتِکَ اَجْ

خوانـد کـه ثوابهـای و آنچـه توانـد مـی ،طاعـت اسـت دعا خواندن،مغز عبادت ومخّ: و بباید دانست که. احِمنيالرّ
  .بسیار شامل است

  
  در بیان عمل روز و توزیع اوقات آن: باب پنجاهم

ل در عمل روز، آن است که در آن موضع که نماز کرده باشد بنشـیند و بـه خوانـدن قـرآن ادب اوّ: شیخ رحمه گفت
وقـت خـاموش  و اهل معامله و اربـاب القلـوب داننـد کـه از فضـول سـخن در آن .های بزرگوار مشغول شودوآیت

کنـیم کـه در آن وقـت، تـرک فضـول سـخن کننـد و ت مـیو ما طالبان را و سـالکان را وصـیّ .بودن، چه اثرها دارد
و فاتحـه و  .ند تا خواب زایل شودکمیدی برخیزد و روی در قبله کند و تردّ ،خواب نکنند، و اگر خواب غلبه کند

و آیـة الکرسـی و آمَـنَ الرَّسُـول و شَـهِدَ اللّـهُ  .قِلُون برخوانـدمٍ یَعْلِقَوْ: اِلهٌ واحِدٌ تا به آیات ل سورة البقرة و اِلهُکُمْاوّ
حانَ ه و آخر سورة الکهف و ذاالنون اآلیة فَسُـبْعُواللَّوقُلِ ادْ جاىَٔکُمْ مُلکِ، و اِنَّ رَبَّکُم اللّهُ ولَقَدْوقُلِ اللّهُمَّ مالِکَ الْ

ل سـورة الحدیـد، و آخـر سـورة یا تا به آخر سوره و اوّصَدقَ اللَّهُ رَسُولَه الرُّؤْ سُونَ وَحِنيَ تُصبِحُون، ولَقَدْنَ تُمْاللّه حِیْ
ه وَال اِلـه اِّال اللّـهُ وَالحانَ اللّـه وَالْالحشر و بیست و پـنج بـار سُـبْ ه اکـرب، پـس دعاهـا برخوانـدحَمدُلِلـّ بعـد از آن . لـّ

ه نشسـته بـودم و در فنـای که روزی، در حـرم مکّـ: ابراهیم تیمی رحمه گفت مُسَبِّعات که ازتعلیم خضر است عللم
مـن : تـو کیسـتی؟ گفـت: از وی سؤال کردم که. بس نیکو روی و خوش خوی.کعبه مردی بیامد و بر من سالم کرد

که مشـتمل اسـت  .ام سخت نفیسای آوردهیهک و هّدالم کنم و باتو برادری افکنم، و تّربام تا بر توسخضرم، آمده
پیش از طلوع آفتاب و پیش از غـروب، هفـت بـار سـورة الحمـد : چیست آن؟ گفت آنکه: گفتم .بر ثوابهای بسیار
یا ایّهـا  هُوَاللّهُ اَحَد و هفت بار قُلْ ت بار قُلْفَلَق و هفاَعُوذُ بِرَبِّ الْ اَعُوذُ بِرَبِّ النّاس و هفت بار قُلْ وهفت بار قُلْ

بَر و هفت بار صـلوات، حَمدُلِلّه وَال اِلهَ االّ اللّهُ وَاللّهُ اَکْالکافرون هفت بار آیة الکرسی، و هفت بار سبحان اللّه وَالْ
بِناوَبهِم عاجِالً وَ آجالً  سلمات و هفت بار اَللهمَّ افعَلْمُمُسلِمنيَ وَالْمُؤمِناتّ وَالْمُؤمِننيَ وَالْوَ لِلْ فِرْوهفت بار اَللهمَّ اغْ

کَ غَفُـورٍ حَلِـیمٌ، جَـوادٌ کـریمٌ رَؤُفٌ نُ لَـه اَهْـما نَحْ عَل بِناوَبِهِمْتَ لَهُ اَهلٌ وَالتَفْفِی الدِّین وَالدُّنیا وَاآلخِرة ما اَنْ لٌ اِنـَّ
عات چیسـت؟ ثواب این مسـبّ: از رسول عللم گفتم: ؟ گفتاین کلمات از که آموختی: وی را گفتم. رَحیمٌ برخوانی
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تی بعـد از مـّد: گویـدابراهیم تیم می. از وی برپس، بعد از آن غایب شد چون محمد مصطفی عللم را بینی: گفت
دیـدم از شتگان مرا به آسمان بردند و در بهشت مرا فرود آوردند و من نعمتهـای بهشـت مـییبه خواب دیدم که فر

این درجات : خورم، فریشتگان را پرسیدم کهو از آن میوه می .ر و فواکه، چنانکه وصف آن نتوانم کردحور و قصو
خوانی در بامـداد و شـبانگاه، در ایـن عات است که میاین، ثواب مسبّ: بلند و کوشکهای عاىل بنام کیست؟ گفتند

تاد صف از فریشته، هر صفی چندانکه از مشـرق آمد با هفتاد پیغامرب و هفالم دیدم که میمیانه، رسول را علیه السّ
: یا رسول الله،خضر عللم مـرا از تـو خـرب داد و گفـت: گفتم. تا به مغرب و بر من سالم کرد و دست مرا فرا گرفت

خضر راست گوید و حق و درسـت باشـد هرچـه گویـد کـه عـالم اهـل : رسول عللم گفت. عات از تو شنیدماین مسبّ
های کبـایر او بیامرزنـد؟ عات برخواند گناهیا رسول الله، هرکس که این مسبّ: گفتم. ل استزمني است و پیشرو ابدا

  .های وی را صغایر و کبایر بیامرزدبلی حق تعاىل جملۀ گناه: گفت
عات برخوانـد، هـر کـه ایـن مسـبّ: پس فرمود کـه. و فریشتۀ دست چپ را بفرماید تا یکسال هیچ گناه بر وی ننویسد

و شـرط  .و هر آنکس که بـه قصـد تـرک کنـد، از جملـۀ اشـقیا باشـد .را نیک بخت آفریده باشد خدای تعاىل وی
چـون از رسـول عللـم تفضـیل ایـن : ابـراهیم گفـت. آنست که هرگاه که با یاد او آید، شاید که قضـا کنـد و برخوانـد

ی طعام و شـراب برفـت بـه ه مجاور شدم، و از من اشتهاو چهارماه در مکّ. عات بشنیدم، از خواب بیدار شدممسبّ
قـوت «ی رحمـه در کتـاب عات بـر ایـن نسـق شـیخ ابوطالـب مکّـو شـنودن تفضـیل مسـبّ .سبب ذوق ایـن خـواب

و وفـور  ،ت علم او به تابعیانآورده است، و بر نقل او اعتمادی تمام و اعتضادی به نظام است، از صّح» القلوب
و تا آفتـاب  .عات مداومت نماید و آن رامهمل نگذارداندن مسبّ، باید که البته بر خوامانت اودر نقل و طالب مجّد

ودر آن موضع  ،هرکس که نماز به جماعت بگزارد: برنیاید، سخن دنیا نگوید، که درخرب است که رسول عللم گفت
همچنـان باشـد کـه هفـت فرزنـد از فرزنـدان اسـماعیل پیغـامرب عللـم  ،نشیند تـا آفتـاب برآیـد و سـخن دنیـا نگویـد

ت انـدرون و حضـور دل و بـه جمعیـّ ،یده بود و آزاد کرده و چون آفتاب نیک برآید دو رکعـت نمـاز بگـزاردبازخر
: و نماز اشراق، بر این ترتیـب بایـد کـرد .ر در قرائت، که اثر آن بسیار است و صادقان اثر آن معاینه ببینندحسن تدّب

ض، و در مَـنَ الرَّسُـول واَللّـهُ نُـورُ السَّـمواتِ وَاالَٔرْدر رکعت اول، فاتحه و آیة الکرسی، و در رکعت دوم فاتحـه و آ
 ،و چون سالم بازدهد ،فلق، و در رکعت چهارم فاتحه و قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الناسرکعت سوم فاتحه و قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الْ

مائِکَ وَکَلِماتِـکَ وَاَعُوذُ بِاَسْـ. هامَّةِالسّامَّةِ وَالْ شرّ مائِکَ وَکَلِماتِکَ التّامَةِ مِنْاَللّهِمَ اِنّی اَعُوذُ بِاَسْ: این دعا برخواند
شَرِّ عِقابِکَ  شَرِّ عَذابِکَ وَمِنْ مائِکَ وَکَلِماتِکَ التّامَةِ مِنْوانِهِ وَجُنُودِهِ وَاَعُوذُ بِاَسْکِهِ وَاَعْطانِ وَشِرْشَرِّ الشَّیْ التّامَةِ مِنْ

یَ اللّـهُ ال ری بهِ اللَّیْـشَرِّ مایَجْ مائِکَ وَکَلِماتِکَ التّامَةِ مِنْأَلُکَ بِأَسْسْاَللهُمَ اِنّی اَ. وَجَمِیعِ سَخَطِکَ لُ وَالنَّهـارُ، اِنَّ رَبـِّ
و در رکعت ششم فاتحه و فَلِلّهِ  ،هِ اُنیبُ، و در رکعت پنجم فاتحه و ذالنون تا آخر آیتتُ وَاِلَیْهِ تَوَکَّلْاِلهَ اِّال هُوَ، عَلَیْ

حَکِـیم، و ایـن عَزیـزُ الْضِ وَهُـوَ الْسَّـمواتِ وَاألرْکِربیاءُ فِی الْعالَمِنيَ وَلَهُ الْضِ رَّب الْرَّب السَّمواتِ وَرَّب األرْ حَمدُالْ
بحتُ ری، وَاَصْـیْـبَحَ االَٔمـرُ بِیَـدِ غَجُووَ اَصْـعَ ما اَرْلِکُ نَفْرَهُ وَال اَمْعَ ما اَکْتَطِیعُ دَفْتُ ال اَسْبَحْاَللّهُمَ اَصْ: دعا برخواند

مُصیبَتی فی دِینـی، وَال  عَلْبِی عَدُوّی وَال تَسُوءُ بِی صَدِیقی وَال تَجْ مُتْقَرُمِنّی، اَللهمَّ التَشْمُرتَهِناً بِعَمَلی، ال فَقِريَ اَفْ
لُ همَّ اِنّی اَعوُذُ بکَ مِنَ الذُّنوُبِ الَّتی تُزِیْـاَلل. حَمُنیالیَرْ عَلیَّ مَنْ می، وَال تُسلِّطْلَغَ عِلْعَلِ الدُّنیا اَکبَرهَمّی وَال مَبْتَجْ

کافِرون، ودر رکعت هشـتم فاتحـه و یا اَیّها الْ و در رکعت هفتم، فاتحه وَقُلْ. النِّعَم وَمِنَ الذِّنوبِ التی تُوجِبُ النِّقَم
ة، و در رکعـت دهـم فاتحـه و سَـبِّح واقِعَـو در رکعت نهم فاتحه و اِذا وَقَعَـتِ الْ قل هُوَاللّه اَحَد و دعای استخارت

دی، یاء عِنْوَف االَٔشْیَتکَ اَخْدِی، وَخَشْیاءِ عِنْعَل حُبَّکَ اَحَّب االَٔشْاَللهمَّ اجْ: مَ رَبِّکَ االَٔعلی، و این دعا برخوانداسْ
دٍ و آلِـهِ وَصُـحُبهِ نعَیْ رِرْفَاَقْ ل الدُّنیایُنَ اَهْتَ اَعْرَرْعَنّی حاجاتِ الدُّنیا، و اِذا اَقْ طَعْوَاقْ ی بِطاعَتِکَ وَصَـلِّ علـی مُحمـَّ
و چون از . بعد از آن اگر شغلی دارد، با خانه رود وسالم کند با اهل و فرزندان و دو رکعت نماز بگزارد. مَعنياَجْ
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 خانه بريون خواهد رفت، دو رکعت دیگر بگزارد تا حق تعـاىل او را از آفـات و مخافـات نگـاه دارد و اگـر کـاری
انـد کـه صـد و بعضـی بـوده خوانـدگزارد و قرآن مـیندارد، از وقت اشراق تا چاشتگاه فراخ اتصال کند ونماز می

-و پس هر دو رکعـت، سـاعتی مـی .اند و مرید باید که در چاشتگاه فراخ هشت رکعت نماز بکندرکعت نماز کرده
-، خود را بـه نـوعی از انـواع اذکـار مشـغول مـیکند و هرگاه که مالمت بدوراه یابدنشیند و تسبیح و استغفار می

  :بیت. ورد سازد تحضرت عزّ نماید به خدمتکند و تفاخر میگرداند و اوقات را محافظت می
ـــوش کـــنم ـــو مـــن گـــر قـــدحی ن  از دســـت ت
ـــه زنـــم ســـلطان وار ـــر تخـــت فلـــک تکی  ب

 

 غمهـــــای جهـــــان جملـــــه فرامـــــوش کـــــنم
ـــــدگیت در گـــــوش کـــــنم  چـــــون حلقـــــۀ بن

 

-ۀ گـردون مـیبیابد که اوقات را معمور تواند داشت به طاعات و عبـادات، دامـن افتخـار، بـر قبـّچون این توفیق  
گویـد زنـد و مـیوار تکیـه مـیز سلطانر و تعزّپیچاند، و بر تخت تکبّو عنان از صوب التفات به اغیار می .افشاند
  :فرد

 بینم به بیداریست یارب یا به خـواباینکه می
 

 ت،پس ازچندین عـذابخویشنت رادرچنني دول
 

و اگـر از مرابـه عـاجز آیـد، و وسوسـه وی را زحمـت  .و بعد از آن به مراقبه مشغول شود که مراقبه عني ذکر اسـت
ر و تريگـی بـر وی ظـاهر و تغیـّ .حمت باشـدکه حدیث نفس و خیاالت فاسده دل را ز دهد یک دو ساعت بخسبد

و  .ت اسـت، چهار رکعت نماز بگـزارد بـه یـک سـالم کـه سـّنل زوالشود بعد از آن به وضو مشغول شود و در اوّ
و  .وقت نماز زوال آنگاه باشد که چون دو رکعت نماز بگزارد اول وقت پیشني باشد به قیام و رکوع و سجود تمام

و در نمـاز شـروع نکنـد تـا انـدرون پـاک  .یابد به سـبب مخالطـت خلـقمادام تا در اندرون کدورت و ظلمت می
و  .خوانـدت و فرض پیشني میخواند، میان سنّت و فرض نماز بامداد میر تواند، آن دعا که میان سنّو اگ .گرداند

بخوانـد و  مُلـک ولَقَـد جـاءکُمْچون از فرض پیشني فارغ شود،فاتحه و آیةالکرسی وشَهِدَاللّهُ وقُلِ اللهـمَّ مالِـکَ الْ
صـال میـان و اّت .هـای بسـیار دارداکبَـر، کـه فضـیلت اِّال اللـه و اللـه مدُلِلّه وال اِلهَحَحانَ اللّه والْبیست و پنج بار سُبْ

بـه صـد  انـداند و بعضی بودهاند که در دو رکعت نماز به سر بردهبعضی بوده. پیشني و دیگر بغایت پسندیده است
ت پیشـني سـّنو اگـر او را شـغلی باشـد پـس  ،صـال کنـدالتني اّتر شود بـني الصّـرکعت نماز، آن چنانکه وی را میسّ

کـه  ،خوانـدو اگر دعاها نداند،فاتحه و قُل هُوَاللّهُ اَحَد مـی .بیست رکعت نماز بکند، به دعاهائی که در قرآن است
و ببایـد  .ت پیشـني چهـار رکعـت نمـاز کنـد،تن او بـر آتـش دوزخ حـرام شـودهر کس که پس سـّن: در خرب است که

وح او را در عمل نشاط و هزت نبـود، بلکـه وقتـی از سـر نشـاط و ۀ هوا در نفس مانده بود، ردانست که تا که بقیّ
 ت خـاصّی از خودی خود بريون آید و به عشق ومحبـّکنند و وقتی از سر ماللت، تا آنگاه که بکلّت عمل میمسرّ

  :او را زیبد که گوید شعرت او همه طاعات و عبادات و تسبیح و اذکار باشد موسوم شود، آنگاه قوت و قّو
ـــــی گـــــريدآه عا  شـــــق چـــــو ره طـــــارم اعل

 خـــود روا کـــی بـــود آخـــر کـــه بهنگـــام ظفـــر
ــــره کــــوثر شــــنود ــــی ب ــــه ســــمع طرب ــــه ب  ن

 

 ی گـــريدت همـــه از نـــور تجلّـــقـــوت و قـــّو
ـــريد ـــی گ ـــن لیل ـــز از دام ـــون بج  دســـت مجن
 نـــه بـــه دســـت طلبـــی طـــرۀ طـــوبی گــــريد

  

چهار رکعـت نمـاز بگـزارد و بـه اِذا ای تجدید وضو کند، نور دل بیفزاید و پیش از نماز دیگر، و اگر در هر فریضه
بُروج وَالسَّماء وَالطّارِق در هـر دو رکعـت اول و در فرض، وَالسَّماء ذات الْ هیکُمْقَارِعَة و اَلْعادیات و اَلْزِلَت و وَالْزُلْ

یا بـه ذکـر  بخواند تا از دمامیل و دردها امان یابد و چون نماز پسني بگزارد، نماز نافله نتواند گزارد بخواندن قرآن
ی و فاضلرت آن باشد که میل کند به صحبت علمای حـق و بـرادران دینـی و اگـر حـاجتی یـا مهمـّ. مشغول باید شد

ت وضو نـزد بعضـی ل روز و بعد از نماز دیگر، تحّیدنیاوی دارد، در آخر روز بهرت باشد که بدان مشغول شود از اوّ
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. ما شـاء اللّـهُ القُـوَّةَ االّ بِاللّـهِ :ه خواهد بريون آمدن، بگویدو چون از خان. ائمه مکروه است و نزد بعضی مستحبّ
ای بدهـد اگـر خـود تَنِـی، و فاتحـه و مُعَـوَّذَتني برخوانـد و بایـد کـه هـر روز صـدقهرَجْتَ اَخْتُ وَاَنْکَ خَرَجْاَللهُمَّ اِلَیْ

ند که عایشه رض یـک دانـه انگـور بـه اآورده .ت صافی بسیار باشدکه اندک با نیّ. خرمائی باشد یا یک لقمه نان
این مثقـال ذرۀ بـیش اسـت، و حـق : یک دانه انگور چه قدر دارد به سایل دادن؟ گفت: سایل داد، او را گفتند که

ن است از اذکـار کـه مریددسـتور اوراد که معیّ: و بباید دانست که» راً یَرَهُقالَ ذَرَّةِ خَیْمِثْ مَلْیَعْ فَمَنْ«: گویدتعاىل می
حَمدُ وَهُوَ عَلی کَلِّ شَـیءٍ قَـدِیرٌ، مُلکُ وَلَهُ الْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْال اِلهَ اِالَّ اللّهُ وَحْ: صدبار بگوید: ازد این استس

عظیم وَ حانَ اللّهِ الْهِ، سُبْدِحانَ اللّهِ وَبِحَمْسُبْ: بَر، و صد بارحَمدُلِلّه وَال اِلهَ اِّال اللّه وَاللّهُ اَکْحانَ اللّهِ وَالْسُبْ: و صد بار
دٍ وَعَلـی آلِ : مُبـني و صـد بـارحَـقُّ الْال اِلهَ اِالَّ اللّـه المَلِـکُ الْ: فِرُاللّه، وصد بارده استَغْبِحَمْ اَللهُـمَّ صَـلِّ عَلـی مُحمـَّ

و یکی از تابعیان بـوده اسـت . أَلُهُ التَّوبَةقَیُّوم، وَاَسْحَیُّ الْعَظیم الَّذِی ال اِلهَ اِّال هُوَ الْفِرُاللّهَ الْتَغْاَسْ: مُحَمَّدٍ، و صد بار
هرکه صد بار این تسبیح بگوید، نمـريد تـا جـای خـود در : که ورد او سی هزار تسبیح بوده است و منقول است که

  :بهشت ببیند
فـی  حان اللّـهمَنّان سُـبْالحَنّان الْ حانَنٍ، سُبْشَأْ عَنْ لُهُ شَأنُالیَشغْ حانَ مَنْتِی بِالنَّهارِ، سُبْهَبُ بِاللَّیلِ وَیَأْیَذْ حانَ مَنْسُبْ

از رسول » ضِدُ السَّمواتِ وَاالَٔرْلَهُ مَقالِیْ«و در خرب آمده است که امريالمؤمنني عثمان رض از تفسري آیة . کُلِّ مَکان
ده بدانکه کلید آسمانها و ای غري تو از من این سؤال نکرسؤاىل عظیم کرده: صلعم پرسید، رسول عللم وی را گفت

فِرُ تَغْلَ وَالقَوَّةَ اِّال باللّهِ عَزَّوَجلَّ، اَسْـدُلِلّهِ وَالحَوْحَمْحانَ اللّهِ وَالْبَر سُبْال اِلهَ اِالَّ اللّهُ وَاللّهُ اکْ. ها این تسبیح استزمني
هر آنکـس کـه در بامـداد . ئٍ قَدِیرٌرُوَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْخَیْبِیَدِهِ الْد حَمْکُ وَلَهُ الْمُلْباطِن لَهُ الْاللّه االَٔوَّلَ اآلخر الظّاهِرَ الْ

نگـاه دارد از  ل آنکـهاوّ: شش بار بگوید، و در نماز شام شش بار بگوید حق تعاىل شش خصلت ثواب بدو دهـد
سـوم . ده باشددوم آنکه چندان ثواب و اجرت به وی دهند که کسی قنطاری زر به صدقه دا. بلیس و لشکر اواِ شرّ

پـنجم دوازده عـدد ملـک . آنکه در بهشت درجۀ بلند به وی دهند چهارم حق تعاىل حورالعني به زنی به وی دهـد
و عمـره کـرده  ششم چندان ثواب به وی دهند کـه آنکـس کـه حـجّ. کنندبفرستد تا در حق گناهان وی استغفار می

قِینی تَ تُسْـعِمُنـی وَاَنْـتَ تُطْتَنی وَاَنْـتَ هَدَیْتَنی وَاَنْتَ خَلَقْهمَّ اَنْاَللّ: و در اول روز و آخر روز، این دعا برخواند .بود
ماشـاء : و بگویـد. دَکَ الشَریکَ لَکَتَ وَحْتَ رَبِّی، ال رَبَّ لِی سِواکَ ال اِلهَ اِّال اَنْیینی، اَنْتَ تُحْتَ تُمِیتُنی وَاَنْوَاَنْ

وءَ اِالَّ اللّـهُ، خريُ کُلُّهِ بِیَدِاللّهِ، ما شاء اللّه الیَصْـمةٍ مِنَ اللّهِ ما شاء اللّهُ الْلّه کُلُّ نعْاللّهُ القوَّةَ اِّال بِاللّهِ ما شاء ال رِفُ السـُّ
و در آخـر روز، بـه وضـو و طهـارت . عَظـیمعَـرشِ الْتُ وَهُـوَ رَبُّ الْهِ تَوَکَّلْـبیَ اللّهُ، ال اِلهَ اِّال هُـوَ عَلَیْـما شاء اللّهُ حَسْ

و ببایـد دانسـت کـه  .گوید تا آنگاه که آفتاب فرو شودعات برخواند، و استغفار و تسبیحات میول شود و مسبّمشغ
که بر تـواتر ذکـر و شـکر پیـاپی دارد،  عاقب وَالتَّواىل متابع یکدیگرند، بنده نیز بایدهمچنانکه شب و روز عَلَی التَّ

مَلُـوا آلَ داوُدَ اِعْ«:کر اعمـال جـوارح، قـالَ اللّـهُ تَعَـاىلهم به دل و هم به جـوارح، کـه ذکـر اعمـال دل اسـت و شـ
  . مُعِنيمُوَفِّقُ وَالْوَاللّهُ الْ» شکراً

  
  در بیان آداب مرید با شیخ: باب پنجاه و یکم

ذینَ آمَنُـوا ال«: قالَ اللّهُ تَعاىل ترین چیزی که بر مرید واجبست، نگاهداشت ادبمهم: شیخ رحمه گفت  یا اَیُّهـا الـَّ
آیت آن بود که، قـومی از بنـی تمـیم  سبب نزول این. »نَ یَدَیِ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌتُقَدِّمُوا بَیْ

و عمر خطـاب  .قعقاع بن معد امري ایشان باشد: امري المؤمنني ابوبکر رض گفت. بنزدیک رسول عللم آمده بودند
جـوئی ودر نـزد رسـول عللـم ایـن عمر گفت رض بلکه تـو خـالف مـن مـی. جوئیف من میتو خال: : رض گفت
در خـدمت رسـول : کردند حق تعاىل تأدیب ایشـان را، ایـن آیـت فرسـتاد کـهوآواز بلند می .کردندر میسخن مکرّ
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ریـد بایـد کـه پـس م. مجوئیـد–م بر رسول صلعم صلعم آواز بلند مکنید و سخن به ادب گوئید و به قول و فعل تقدّ
و از حضـرت شـیخ همچنـان ترسـان باشـید، کـه کسـی کـه نزدیـک دریـا  ،دست ارادت در فرتاک دولت شیخ زند

د باشـد، او نیـز مرتصّـباشد و از موجها و موذیات دریاهـا هراسـان مـیر میّرواهر و دُباشد و منتظر جَاومیدوار می
و  .افشـاندد مرید مـیودارد و بر جید وجدریای خاطر برمیر که بر مثال درر و آلىل، از مقعّ ،باشدکلمات شیخ می

و چون سـخنی بشـنود کـه فهـم نتوانـد  .و اشارت شیخ، پاس نیک بازدارد .از مخالفت و نافرمانی وی احرتاز کند
که، شیخ به حق ناطق  از بهر آن. کرد، به انکار در پیش نیاید بل که به اندرون از حضرت شیخ استکشاف آن کند

و به برکت صحبت ایشان آن سخن که  .آیدو بباید دانست که در حضور صادقان دل او از حجاب بريون می .باشد
و چون در پش او سخن گوید، آواز بلندنکند ودست نجنباندو سـخن مختصـر  .شودبر او پوشیده بود مکشوف می

ویم قد مرا رُ: و عبدالله خفیف رحمه گفت که. لِعَقْجُمانُ الْنُ االَٔدَبِ تَرْحُسْ: سَرِّی سَقَطی رحمه گفته است. گوید
  .و به حرمت و تعظیم بر شیخ سالم کند و در روی پري تیز ننگرد .عمل را نمک کن و ادب را آرد: گفت

مرا تب گرفتی، در آرزوی آن بودمی که عـرق : شیخ رحمه گفت. و سر در پیش افکند از وقار و تعظیم داشت شیخ
جیـب رحمـه در پـیش مـن آمـدی، از هیبـت ین ابوالنّمرت شود چون شیخ ما ضیاء الـّدکنم،تا باشد که حرارت تب ک

 ،و اگـر شـیخ .شیخ، بر مثال قطرات باران عرق از من چکیدن گرفتی، و به یمن حضـور شـیخ آن تـب زایـل شـدی
نصـب الم اشارت کند به چیزی که مرید آن را فهم نتواند کرد، اعرتاض نکنـد و قصـۀ موسـی و خضـر علیهمـا السّـ

و چون به حضرت شیخ خواهد رفت، . او گشت از صحبت وی موسی سبب حرمانِ العني دارد که اعرتاض و انکارِ
ای از وی یکی از اصحاب جنیـد رحمـه مسـأله: اند کهآورده. غسل کند و وضو کند و تا بتواند واقعۀ دنیاوی نگوید

ابوعثمان رحمـه » تَزِلُونِمِنُوا لِی فَاعْتُؤْ لَمْ وَاِنْ«: گفتاو اعرتاض کرد، جنید او را . برپسید، جنید جواب او باز داد
بر وفـق . دیگر نزدیک من میای! ای پسر: با من گفت که. به صحبت ابوحفص رحمه رسیدم و جوان بودم: گفت

و بـا  ،تـا از چشـم شـیخ غایـب شـدم.رفتماشارت شیخ از آن موضع برخاستم و روی در شیخ کردم و به قفا باز می
باشـم، بـريون نذری کردم که اگر شیخ مرانزدیک خود نگرداند، نزدیک خانقـاه چـاهی بکـنم و در آنجـا مـی خود

خـود  ا به اجازت شیخ، چون دل بر این عزیمت نهادم، شیخ مرا بخواند و بنواخت و مرا از جملۀ خـواصّنیایم الّ
ا دروقت نماز، ودر وقـت نگسرتاند الّ ادهو از آداب ظاهر آن است که در حضور شیخ سّج. گردانید تاوفات یافت
تا اثر والیت شیخ بـه  .و باید که او رانگرانی نباشد به شیخی دیگر .ا آنکه وجد غالب شودسماع، حرکت نکند الّ
ف ت و ارادت اسـت کـه واسـطۀ تـألّکـه محبّـ .د اسـتو به یقني داند که شیخ او یگانۀ متفرّ .اندرون او تواند رسید

و با هیچ چیز مخالفت و مداهنت  .فرمان شیخ نگاه دارد هر و باطن خود،ازمخالفت اشارتِو مرید ظا .شیخ است
و  .و اعتماد بر حسن خلـق او نکنـد. و خشنودی حق تعاىل فهم کند ،و از رضا و غضب شیخ خشم ،حابا نکندو مُ

ت، شیخ به کمال علم عزّ اگر آن واقعه الهامی باشد از حضرت .ای از وقایع خود از شیخ پوشیده نداردهیچ واقعه
و . بکند و در امضا و اجرای آن کوشد و اگر در آن شبهتی باشـد، زود از انـدرون او زایـل کنـد ووفور معرفت بیان
که هوای نفس بدان آمیخته باشد و مرید بر آن واقف  .بسی واقعه آن باشد که مرید را روی نماید: بباید دانست که

ۀ هـوی از انـدرون حـال آن مـادّ ، شیخ بـه قـوّتل عرض رساندآن واقعه به مّحچون در حضرت شیخ،  .نتواند شد
و این حال دست ندهـد  .ی بماند و از ربیت و شبهت خاىل شودی ومزکّوی مستأصل کند تا ساحت واقعات مصفّ

نگـاه در بلکـه دعـای اسـتخاره برخوانـد، و آ .و مرید باید که ناگاه در نزد شیخ نـرود .ا به نور حضور شیخ کاملالّ
و همچنانکه دعا را وقتی و ادبی و شرطی معني است، مخاطبه . شیخ مستمع کالم او خواهد بود پیش شیخ رود که

و جـادۀ  ،در احرتام و تبجیل علما و مشایخ تعجیل کردن: و بباید دانست که .و مکالمه با شیخ را وقت معني است
ت به بندۀ خـاص، و مریـد ی است خاص از حضرت عزّمتابعت ومطاوعت ایشان مسلوک داشنت، توفیقی و هدایت
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ربکـت ایـن مطاوعـت، دارالملـک تـا ب. چون به فرمان شیخ رود در حرکات و سکنات رجوع با حضرت شیخ کنـد
و اگـر اشـارت شـیخ نگـاه  .م شود و قبلۀ دل او یکتـا گـردد، و از تفرقـۀ تفـاریق برهـددلش سلطان وحدت را مسلّ
و وی را  .را به اسريی برند و خذالن ازىل تاخنت آورد و او را در چـاه ضـاللت انـدازدندارد، دیو و دیوبردگان او 

  . نعوذبالله منه. گرفتار و محبوس هوا وهوس و زرق وتلبیس گرداند
  

  در آنچه اعتماد کند شیخ بر ناصحان و شاگردان: باب پنجاه ودوم
و هـیچ رغبـت نـدارد در  .م بود بر قومکه مقدّ رحمه که اول ادب آن است که شیخ به اندرون نخواهد: شیخ گفت

ت و از ابـتال و امتحـان حضـرت عـزّ .و عجـز و افکنـدگی و تواضـع و خمـول صـفت او باشـد .شیخی و مقتدائی
ت و قبول خلق و طلـب مناصـب و مناقـب کنـد، چـون شـیخ که نفوس مجبول است بر شهوت و محّب .محرتز باشد
و وفور علم و حال بداند که مراد حق تعاىل در آن است که او به ارشـاد و ت بصريت ت معرفت و کمالیّکامل به قّو

و مسرتشــدان بــه لطــف و رفــق ســخن گویــد،  تعلــیم طالبــان و ســالکان مشــغول شــود، و راه حــق بدیشــان نمایــد،
چیـز  و آن ،همچنانکه پدر بر فرزند مشفق و ناصح باشد، شیخ نیز باید که با مرید ناصح و مهربان و نیکخواه باشد

ت ودر وقـت ارشـاد، بـه انـدرون دل نـاظر حضـرت عـزّ .بدیشان فرماید که صالح دین ودنیای ایشـان در آن باشـد
-و از حـق تعـاىل، اعانـت مـی .کنـدع و ابتهال و التجاء و تواضع، به اندرون استغاثت مـیو به کثرت تضّر .باشد

و هر شخصـی را آنچـه موافـق کـار او باشـد  ،ندخواهد و به نور فراست در اندرون مرید و قارورۀ وجود وی نظر ک
متابعت رسول عللم که در خرب است که رسول عللم بر قدر عقل و فهم مردمـان سـخن گفتـی، و هـرکس را . فرماید

ای را ترک کسب فرمـودی، چـون اصـحاب مالیم حال او شغلی فرمودی قومی را به کسب مشغول کردی، و طایفه
در آن شـرکت  که هیچکس از مخلوقات ،و شیخ باید که وی را خلوتی خاص بود .صفه رضوان الله علیهم اجمعني

  :نباشد و ورد وقتش این باشد بیت
 بــا نــور قــدس وحــدت، برهــان چــه کــار دارد
ـــبح صـــادق ـــق، هنگـــام ص ـــاه عاش  در رازگ
 خســرو چــو عشــق بــازد فرهــاد خــريه تــازد

 

 درخلــــوت مســــیحا، رهبــــان چــــه کــــار دارد
 ه کــار داردمالــک چگونــه گنجــد، رضــوان چــ

ــان چــه کــار دارد ــزم ســازد درب  ســلطان چــو ب
  

ترا احتیاج به خلوت نیست و مخالطـت خلـق : خلوت به خلوت او برسد، و اگر نفس او راگوید تا فایدۀ مناجات
مقام از حفظ وقـت  که رسول عللم با سُمُّو حال و علوّ .ترا زیان ندارد، بداند که آن حدیث نفس و غرور دیو باشد

االن و کـاهالن نکنـد کـه و باید که نفس خود را مقصد بطـّ. نمودو بر آن مواظبت می در شب غایب و خاىل و قیام
و به سبب لقمه و خرقه قصد او کنند که تابع و متبوع و شیخ و مرید  .همت ایشان شکم زدن باشدت ونِجملگی هّم

ز نافله گـزاردن فضـیلت بیشـرت اسـت از جنید رحمه گفت با اصحاب، اگر دانستمی که نما. بر شرف هالک باشند
هر عالمی را فرتتی باشـد، و ایـن فـرتت، یـا : اندصحبت داشنت با شما، هرگز اختیار مجالست شما نکردمی و گفته

پس شیخ، آن قسم فرتت خود به ارشـاد و هـدایت طالبـان صـرف . در صورت عمل باشد یا در عدم ذوق در عمل
و  ،ت یابـدت و شیخ بـدین سـبب فضـیلت ومزیّـت طلب راه یابد به حضرت عزّت حرص وحِدَّکند، تا مرید به قّو

  :ضعیفی و زاری آغاز کند و دل را گوید، قطعه. به خلوت حاضر شود بر مثال مسکینی ،چون از ارشاد فارغ شود
ــــــو ــــــوک دب ــــــذر ب ــــــان بگ  ای دل، از ج
 صـــــدر مجلـــــس طمعـــــم نیســـــت ولیـــــک

ـــــــــــ ور نیـــــــــــابم زدویـــــــــــاقوتِ  وتتوقُ
ــــــوهســــــتم از دســــــت شــــــکر  ــــــدۀ ت  خن

ــــــو ــــــوک دب ــــــور ب ــــــه و خ ــــــر آن م  رو ب
ـــــــی ـــــــوم ـــــــوک دب ـــــــۀ در ب ـــــــم حلق  زن
ـــــومـــــی ـــــوک دب  خـــــورم خـــــون جگـــــر ب

ـــــــو ـــــــوک دب ـــــــکر، ب ـــــــو در آب ش  همچ
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 گرچــــــــه صــــــــد بــــــــار برانــــــــدی زدرم
 

ــــــــو ــــــــوک دب ــــــــار دگــــــــر ب ــــــــدم ب  آم
  

ت تـا حـق سـبحانه و تعـاىل بـه خواهد از حضـرت عـزّکند و استمداد میبه زبان عجز و تواضع، این مناجات می
ن استغاثت و استعانت، آن کدورات که بر دل پیدا شده بود ازمطالعۀ اغیـار زود زایـل شـود و بـه دارالقـرار برکت آ

خود ترقی کند و شیخ باید که خوش خوی باشد و نرمی و لطف بر او غالب بود تا مریدان بدو انس گريند که رفق، 
حق مریدان ضایع نکند و به عیادت در مرض و و باید که،. و علم ایشان را مستوحش گرداند ،مرید را مستأنس کند

چون از سفر حجاز مراجعت کـردم، بـه زیـارت جنیـد رحمـه : جریری رحمه گفت. تشییع جنازه در موت سعی کند
دیگرروز چون نماز بامداد بگـزاردم بازنگریسـتم، جنیـد  .ت آنکه تا او به رنج نیفتد و به دیدن من نیایدرفتم، به نیّ

م فرمـودی، کـه از بهـر آن بـه زیـارت تـو چرا تجشّ! ای شیخ و مقتدای ما: گفتم. ن من آمده بودرا دیدم که به دید
ت تو و شـیخ، چـون در و از فضل مودّ ،ت تستاخّو این حقّ! دیا بامحمّ: گفت. آمدم به مبدأ، تا تو به رنج نیفتی

تـدریج و ترقـی  نماید، تا به بعضی از مریدان ضعفی بیند که طاقت ریاضت سخت ندارند ایشان را به رخصت راه
جوانی از ابناء نعمـت بـه صـحبت احمـد قالنسـی : ابوسعید بن اعرابی قد گفت. به اوطان و مقامات عزایم رسند

رحمه رغبت کرده بود و ماىل که داشته بود،بر فقرا انفاق کرده، هرگاه که چیزی از متاع دنیا شیخ را فتـوح شـدی، 
م عادت کـرده او به تنعّ: و اصحاب را گفتی .مراد وی بودی کردی به هر آنچه بدان جوان تسلیم کردی تا او خرج

جعفر خلدی . ا جوید و راغب خدمت کردن او نباشدو شیخ باید که از مال مرید تّرب .ندارد است و طاقت مجاهده
ان اسـت شـیخا، مـرا مـاىل فـراو: نزدیک جنید رحمه نشسته بودم، مردی از درخانقاه درآمـد و گفـت: رحمه گفت

ایمـن نیسـتم از آنکـه نفـس دیگربـاره از تـو : جنیـد او را منـع کـرد و گفـت. خواهم که جمله بر فقرا تفرقه کنمومی
ت معرفـت ونـور پس اگـر شـیخ را، بـه قـّو .آنچه ترا به کار باید، برگري و باقی به درویشان صرف کن .مطالبت کند

ن، در آخر شاید که جملـۀ امـوال و امتعـۀ مریـد را قبـول کنـد فراست معلوم شود که، مرید را التفات نخواهد بودبدا
در  ،و اگر در بعضی ازمریدان مکروهی بینـد .همچنانکه رسول عللم جملۀ مال امريالمؤمنني ابوبکر رض قبول کرد

بلکه در میان جمع اشـارتی کنـد، تـا فایـدۀ آن بـه جملـۀ اصـحاب برسـد و او نیـز . میان خلق وی را سرزنش نکند
 .ود و اگر مرید تقصري کند در بعضی از اوامر، شیخ باید که ذیل عفو بر هفـوات و تقصـريات وی پوشـاندخجل نش

ت از خـادم عفـو یا رسول الله در روزی چند کـرّ: شخصی به نزدیک رسول عللم آمد و گفت: که در خرب است که
اسـرار سـعی نمایـد، تـا بـاب المزیـد  انی کند و در ضـبطِو شیخ باید که محافظت اسرار رّب. هفتاد بار: کنم؟ گفت

. و چون شخصی بیند که مخصوص بود به مواهب و عطایای حق، واندرون او قابل انوار اسرار اسـت .د نشودمنسّ
محض و لطف صرف بـودی، ایـن اسـرار در سـینۀ  و این حال از جملۀ عنایت .شاید که نزدیک او افشاء اسرار کند

  :د وقتشان این بودی شعرو ورابرار مخزون و مکنون بماندی 
 چــــــو نــــــام توگــــــویم زبــــــان درنگنجــــــد

ز بــــس زحمــــت عاشــــقان هــــر ســــحرگه 
ـــــم کـــــه از لطـــــف ـــــدانم کجـــــائی و دان  ن
 چـــو لطـــف تـــو بــــا جـــان مـــن راز گویــــد
ـــو چـــه جـــای رســـول اســـت ـــان مـــن و ت  می

 

ــــان درنگنجــــد ــــو نوشــــم ده  چــــو جــــام ت
ـــــان درنگنجـــــد ـــــاد زب ـــــو ی ـــــوی ت ـــــه ک  ب
 هــــر آنجــــا کــــه باشــــی مکــــان در نگنجــــد

 جربئیـــــــل آن زمـــــــان درنگنجـــــــدیقـــــــني 
ــــــان درنگنجــــــد ــــــو، می ــــــان مــــــن و ت  می

  

  .مَعنيحابِهِ اَجْد و آلِهِ وَاَصْمُرسَلني خري خلقه محّموَصَلی اللّه عَلی سیّدالْ
  

  آن در بیان حقیقت صحبت و خري و شرّ: باب پنجاه و سوم
ت، صفت عـام و صـفت ت است، و آن بر دو نوع اسآنچه متقاضی صحبت است، وجود جنسیّ: شیخ رحمه گفت
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نوع دوم خاص الخاص را است، چـون میـل .تت به ملّت است، چون میل اهل ملّت بشریّ، نوع اول جنسیّخاصّ
بـه . ت اسـتو طالب مجتهد، بدانست که جاذب صحبت وجود جنسیّ و چون سالک مجّد. اهل طاعت به طاعت

و افعـال  ،جمـال حـال هـم صـحبت بینـد میزاننظر احوال خود و هم صحبت بر سـنجد، اگـر در آینـۀ وجـود خـود،
و اگــر در آینــۀ وجــود خــود، اخــالق ذمیمــه و افعــال  .پســندیده و خصــال گزیــده بــر مصــاحبت او مالزمــت نمایــد

و  .ا کـدورت و ظلمـت طبیعـت تولـد نکنـدکـه ازان صـحبت،الّ .ناپسندیده در نظر او آید از صحبت او احرتاز کنـد
انـد ا عالم زاهد، و بعضی مشایخ آنند که اختیار صـحبت نکـردهکرد الّ تمییز میان صفت عام و صفت خاص نتواند

و ببایـد دانسـت کـه، در عزلـت فریضـه و . انـدچون ابراهیم ادهم و داود طائی و فضیل عیاض عزلت اختیـار کـرده
فضیلت درج است، آنچه فریضه است،اعراض کردن است از صحبت اشرار و آنچه فضیلت است اعتزال اسـت از 

نفـس بـود و  ضول وخلوت فاضـلرت اسـت از عزلـت از بهـر آنکـه عزلـت، از اغیـار باشـد، و خلـوت، عزلـتاهل ف
و اگر از مخالطت نـاگزیر . سالمت ده جزو است نه درخاموشی است ویکی در عزلت: اندو گفته. مشغوىل به حق

چنان باشـد کـه مـالزم خاموشی اصل است و سخن گفنت عارضی و واجب : اندباشد، خاموشی پیش گريد که گفته
. اخبـار بسـیار وارد اسـت در فایـدۀ صـحبت و آفـت مخالطـت: اصل باشند و ترک عارضی کنند شیخ رحمه گفت

هـا اند، و هر یک به قدر فهم خود، دسـتربدیبزرگان طریقت وموارد حقیقت قد درین باب تصانیف بسیار ساخته
مرا معلوم و معاینه است از فایدۀ صحبت و آفت مخالطـت، ایـن  اما آنچه. اند، و بیانهای با فایده تقریر کردهنموده

  :حدیث است که رسول صلعم فرموده است که
گریـزد، و آنکس دین به سالمت با ساحل قیامت برد که به سبب دین،از دیه به دیه می ،ت درآید کهروزگاری به امّ

این ! یا رسول الله: گفتند. کندسوراخ نقل می آویزد و همچون روباه از این سوراخ بدانازسر کوه به سر کوه درمی
ودسـت در دامـن  ،ش در معاصی شروع کنندمردمان به سبب تعیّ آن روزگار که: نماید؟ گفت حال در کدام روزگار

نکـاح، : ای کـهچگونه یا رسول الله، تو ما را فرمـوده: گفتند .آن روزگاری باشد که عَزَبی حالل شود .شبهات زنند
از بهـر آنکـه در آن : گفـت. ی نکنـد، نـه از مـن اسـتت محّلت و هر کس که خود را به زینت این سنّت من اسسنّ

اهتمام ایشـان خویشـنت را در ورطـۀ  یا به سبب دوست و همسایه از ،باشد زمان هالک مرد به سبب زن و فرزند و
ق تعاىل بـا داود پیغـامرب صـلعم و در اخبار آمده است که ح .افکند، تا مرادو مقصود ایشان حاصل کندهالک می

دارم حق تعـاىل از بهر تو خلق را دشمن می! خدایا: ای؟ گفتاز بهر چه چیز اختیار وحدت و عزلت کرده: گفت
و هـر رفیقـی کـه طالـب رضـای مـن . ای داود بیدار باش و طالب رفیقان و بـرادران ودوسـتان بـاش: وی را گفت

وانـاً مَتِهِ اِخْبِنِعْ تُمْبَحْفَاَصْ. نهدت بر اصحاب رسول عللم میبب صحبت منّنباشد، از او حذر کن و حق تعاىل، به س
و فایدۀ صحبت آنست کـه، مشـام بـاطن او گشـوده شـود و اسـرتواح ارواح در صـحبت ظـاهر شـود و در صـحبت، 

ه ظـاهر ت زایل شود و در صحبت، اخالق حمیده و خویهای پسندیدها که مرتاکم شده باشد، به نور جمعیّحجاب
و از ایـن وجـه بـود کـه، دولـت . تـر، یـاران و متابعـان او بیشـرت شـودشود که هرکس که در صحبت خوش خویمی

ت من واجب محّب: عاىل فرمود کهحق تَ: و رسول عللم گفت که. شریعت رسول عللم از شرق تا غرب عالم بگرفت
ف نمودن ایشـان بـا یکـدیگر از بهـر د و تلطّتودّو  ،شد بر قومی که زیارت کردن ایشان با یکدیگر از بهر من باشد

اگر کسی نماز بسیار کند و روزۀ بسیار بدارد و چون با قومی دوستی کند : وعمر خطاب رض گفت .رضای من بود
شـیخ علـی سـهل اصـفهانی .که نه از بهر رضای حق تعاىل باشد او را هیچ منفعت نباشد ازان کثرت نمـاز و روزه

نـه از اهـل والیـت و  .ا حق تعاىل، آن باشد که سالک از خلق بیگانه و مسـتوحش باشـدنشان انس ب: رحمه گفت
ت باشد و به عقل مبني و فکر متني س با محبوبان حق تعاىل، استیناس با حضرت عزّکه انُ .تدوستان حضرت عزّ

کـم  ،بـوددر او جمع  و همانا شخصی که همۀ صفات .وصافی این معنی روی نماید و اهل صحبت سخت عزیزند
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معرفـت  و به نور صحبت ایشان راه به سرحدّّ�. انددر دریای معرفت و دراری فلک حقیقت از بهر آنکه .یافته شود
  .توان برد

یک نیم روز در صحبت بوالحسن بودم، و دیگرنیم روز خود بوالحسن : شیخ عبدالله انصاری رحمه از اینجا گفت
  :بیت. من بودم

 گــــردیخــــواهی کــــه تــــودر زمانــــه فــــردی
 ایــــن ره، بجــــز از خــــدمت مــــردان مطلــــب

 

ـــــردی ـــــاحب دردی گ ـــــن ص ـــــا در ره دی  ی
ــــردِ مــــردی گــــردی  مــــردی گــــردی، چــــو گِ

  

  
  تدر بیان گزاردن حقوق صحبت و اخوّ: باب پنجاه و چهارم

آیات قـرآن وارد  در معاونت کردن یاران را، بسیار: شیخ رحمه گفت» ویبِرِّ وَالتَّقْوَتَعاوَنُوا عَلی الْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل
ت خدای مبدأ اختیار صحبت، نیّ: و شرط آنست که. جّل و ض ادای حقوق برادری خدای را عزّجمله محّر. است

را کند جل جالله و در حسن خاتمت و عاقبـت سـعی کننـد و از حقـوق صـحبت آن اسـت کـه در بـذل و ایثـار بـا 
م صحبت بایـد کـه اورا اعـالم نکنـد تـا آنگـاه کـه آن ادبی ظاهر شود هو اگر از یکی بی .یکدیگر ید بیضا نمایند

  .ت از دل خود زایل گرداندکراهیّ
د کنـد کـه در انـدرون او پنهـان چون دوستی از دوستی برنجد، آن رنجیدن، از خوی بد توّل: جنید رحمه گفته است

ابوسـعید . کـدورت برنتابـدتر باشد از آب زالل که هیچ ت از بهر حق تعاىل را باشد، صافیاز بهر آنکه محّب .باشد
و از حقـوق . آنکـه مـرا بـا ایشـان مخـالفتی افتـادپنجاه سال در خدمت صوفیان به سر بردم بی: خراز رحمه گفت

و اگـر از یکـی حـاىل ظـاهر  .در غیبت یکدیگر ذکر محاسن و افعال پسـندیدۀ یکـدیگر کننـد ،صحبت آن است که
بـه : ابراهیم نخعی رحمه گفت. ل را دشمن دارد و نه دوستشود که موجب قطع باشد، هم صحبت باید که آن حا

سبب گناهی یا خطائی که از دوست پیدا شود، هجران وی اختیار مکـن، کـه اگـر امـروز ارتکـاب آن منـاهی کـرد، 
چـون کـاروان شـام مراجعـت . عمر خطـاب رض دوسـتی داشـت بـه شـام رفـت: اند کهآورده. فردا آن را ترک کند
ایشـان را بـاز زد و بـانگی . آن دوست از راه رشاد انحراف کرد: گفتند. وست استخباری کردکردند، از حال آن د

زِیـلُ مِ اللّـهِ الـرَّحمنِ الـرَّحیم حـم تَنْبِسْـ: عنـوان نامـه ایـن بـود. ای بدان دوست نوشـتبه هیبت برایشان زد و نامه
معنـی آنسـت کـه خـدای تعـاىل، آمرزنـدۀ . عِقابِلُ التَّوبِ شَدِیدُ الْعَلیم، غافِرُ الذُّنوبِ وَقابِعَزیزِ الْکِتابِ مِنَ اللّهِ الْالْ

چـون ایـن نامـه  .گناه است و قبول کنندۀ توبه و سخت عقوبت بر جماعتی که توبت نکنند و برگناه اصرار نماینـد
ر ت توبـت کـرد و از سـکند، نیـّگوید عمر، از سر حکمتی بالغ نصیحت میراست می: نزد آن دوست رسید، گفت

رسـول : صدق توبتی نصوح بکرد و در دین و مسلمانی، منزلتی عاىل و مقامی شریف بیافـت و در خـرب اسـت کـه
یـا عبداللـه تـرا چـه بـوده اسـت؟ : گفـت. نگریسـتعلم عبدالله عمر را رضدید در راهی که از چپ و راسـت مـی

چـون بـا : سـول عللـم وی را گفـتیا رسول الله، برادری دوست گرفتم و ندانم که از کدام جانـب برفـت؟ ر: گفت
کسی دوستی و برادری افکنی نام او و نام پدرش برپس و ازمنزل او باخرب باش تا اگر بیمار شود، به عیـادت وی 

آداب هـم صـحبت آنسـت کـه، در حرمـت داشـت : اندروی و اگر از تو یاری خواهد یاری وی بتوانی دادن و گفته
ی و او را بر تن و به جـاه و بـه مـال بـر حقـوق خـود تقـدیم کنـی و از وی سعی کنی و به چشم تعظیم در وی نگر

غیبت اوتغافل کنی و راز او با هیچکس در میان ننهی، و علی الجمله، با او آن کنـی کـه دوسـت داری کـه او بـاتو 
طر در ونگـذاری کـه آن خـا .زود با او درمیان نهی تا از پیش خـاطر برخیـزد ،کند، و چون از او با تو چیزی گویند

و چـون از تـو عـذر خواهـد عـذر او قبـول کنـی کـه  .اندرون تو بیخ و شاخ زند، که آن به وحشت و قطعت انجامد
بـر مسـاعی گزیـده و افعـال پسـندیده در حـق دوسـت جـایز دارنـد،  چـون .ف عذر خلق دیدن استتصّو: اندگفته
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ت بـه جمـال محبّـ صـداقت ایشـان و چهرۀ احـوال. فّی ماندت و صحبت ایشان از شوایب وحشت مصشروع مودّ
  .مَرجِعُ والمآبوالیه الْ لَمُوَاللّهُ اَعْ. مت ریبت محروس و مصون بماندو از سمت شبهت و وَهْ. خدای آراسته شود

  
  تدر بیان آداب صحبت و اخوّ: باب پنجاه و پنجم

: اد پرسـیدند کـهوحفص حـّداز ابـ .مرید باید که،دایم در تعظیم و احـرتام شـیخ و بـرادران کوشـد: شیخ رحمه گفت
نگاه داشنت حرمت شیخ و نیکوی معاشرت با برادران و نصـیحت کـردن بـا : ادب فقرا در صحبت چیست؟ گفت

کهرتان، و ترک کردن صحبت آنانکه با ایشان انکار کنند و ترک صحبت قومی کردن که به سبب مال دنیـا، طالـب 
و از ادب » حَیـوةَ الـدُّنیااِالَّ الْ یُـرِدْ رِنـا وَلَـمْذِکْ تَوَلّی عَـنْ مَنْ عَنْ رِضْعْفَأَ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. دنیا دوستی ایشان کند

  :فرد. صحبت آنست که انصاف بدهند و انصاف طلب نکنند
ــــــد چُ ــــــی آم ــــــامری کس ــــــتدر راه مق  س

 

 کانصـــاف ز خـــود بـــداد و انصـــاف نجســـت
  

هـم صـحبت دانـی، و طمـع مـال و  باشد ملـکِ آنچه ترا ،صحبت آن است که حقّ: ابوعثمان حريی گفته است که
و خود راتابع و محکـوم او دانـی و طمـع در  ،و ازنفس خود انصاف بدهی، وانصاف طلب نکنی .ملک او نکنی

و هرچـه توبـدو دهـی اگرچـه بسـیار  .نزد تو بسـیار بـود ،تو دهد اگرچه اندک باشد ت او نکنی، و هرچه او بهتبعیّ
اند که ابراهیم ادهم رحمه به آورده. ز ادب صحبت آنست که بر یکدیگر مشفق باشندو ا .بود، پیش تو اندک نماید

وقتی با جمعی صحبت . روز، به روزه بودی و پاسبانی باغات کردی، و آنچه به اجرت بستدی بر یاران ایثار کردی
افطار کردند و بخفتند  در وقت افطار، ابراهیم دیروقت پیش ایشان رفت، ایشان ،داشت و ایشان به روز بروز بودند

-بیچارگان از غایت گرسنگی بخفتنـد، آرد پـاره: گفت اهیم باز آمد ایشان را خفته یافت،در وقت غلبۀ خواب، ابر
مگر خفنت : ای با خود داشت، خمري کرد و بپخت و طعامی از بهر ایشان با ترتیب داد و ایشان را بیدار کرد و گفت

کنـیم، و او بـه نیک بینید که ما به چه چیز با او معاملـت مـی: ان با خود گفتندشما به سبب نایافت طعام بود؟ ایش
به کجا، یـا کـدام موضـع : واز ادب صحبت آنست که، اگر یار او را بخواند، نگوید .کندت با ما معاملت میچه نیّ
بـه : اگـر رفیـق گویـد .برخیـز: هرگاه که رفیقـی یـاری بخوانـد و وی را گویـد: اندو بعضی علما گفته. بری؟مرا می

ف کنـد و بـا در ضیافت ترک تکلّ کجا؟ همراهی او مکن، که او هم صحبتی را نشاید و از ادب صحبت آنست که
بـدو نماینـد، اصـالح  اومداهنت نکند و بباید دانست که فرق میان مدارا ومداهنت آنست که، آنچـه مکـروه باشـد

خود و جذب مال و جـاه  د که، هر آنچه به رفیق گوید طلب حظّش او به رفق و مدارا و مداهنت آن باشدین و تعیّ
رع از و بـه تضّـ ،و از ادب صحبت آنست که، اگر رفیقی به امتحانی مبتال شود، او از بهـر او غمنـاک شـود .باشد

دو رفیـق بودنـد، یکـی بـه بـالی عشـق : انـد کـهآورده.خواهد تا حـق تعـاىل او رانجـات دهـدت درمیحضرت عزّ
تا آنگاه که او از آن امتحـان فـرج یافـت، . رفیق دیگر چهل روز خلوتی برآورد و افطار نکرد. حن شدمخلوقی ممت

یاران محتـاج نباشـند کـه بـا یکـدیگر بـه طریـق مـدارا و اعتـذار : و از ادب صحبت آنست که .بعد از آن افطار کرد
. »تِـذارجَـأَکَ اِلَـی الِاعْمُـداراةِ وَاَلْوجَـکَ اِىل الْحْاَ دِقاء مَنْشَرُّ االَصْ«قالَ عَلِیُّ بنُ اَبی طالب رض. معاشرت کنند

مکـی . یاران در معاشرت و مصـاحبت بـا ایشـان، محتـاج مـدارا و عـذر باشـند ،یعنی بدترین دوستان آن باشند که
هـر صـحبت و : و حاصل آن آنسـت کـه .شرح آن به تمام و کمال تقریر کرده است» قوت القلوب«رحمه در کتاب 

سریرت، حق تعاىل چشم دل او بینا گرداند تا به ادای  ت صادقجالله، به برکت نیّ خدای را باشد، جّل ت کهاخّو
و هر آن دوستی کـه، بـه سـبب جـذب جـاه و مـال  .چنانکه هیچ چیز از حقوق از او فوت نشود. حقوق قیام نماید

  .ستی و مقبول ااهمال و تقصري جایز داشنت، بغایت مرضّ در ادای حقوق ،باشد
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  در بیان معرفت نفس و مکاشفات صوفیان از آن: باب پنجاه و ششم
و مـرتجم  .ر است و در شرح آن شروع ناکردن راه عاقالن استدر روح نیک متعذّ سخن گفنت: شیخ رحمه گفت
به قدر فهـم » مرصاد«دین رحمه در کتاب ترجمۀ این باب خوض کند، که شیخ نجم الّ خواست کهاین کتاب، نمی

ا از روی آنکه،خواسـتیم امّ. به عبارتی لطیف آسان فهم، وبر آن مزید نیست .معان شرح ارواح ایراد کرده استمست
ای از آنچه شیخرحمه بیان کرده است، ایراد کنیم بر سبیل ایجاز بِعَونِ اللّـهِ تعـاىل هتا این کتاب از ترتیب نیفتد، شّم

روح انسـانی، علـوی از عـالم : شیخ رحمه گفت. ه و سعتههمگنان آید بمّن فِیقِه اِن شاء الله نافع و ناجعنِ تَوْو حُسْ
ل مـوارد روح علـوی اسـت وروح حیـوانی، غیب است و روح حیوانی، بشـری از عـالم خلـق و روح حیـوانی محّـ

و به این دل آن مضغۀ لحمی صنوبری  .و حرکت و مدد آن از دل است ت حسّجسمی است لطیف و بردارندۀ قّو
ت و قربـت و ذوق و انـس، همچنـان اسـت کـه مودّ و میان ایشان. که در جانب چپ آدمی تعبیه است خواهیممی
گرفت، و چون در آن نزهـت جـای، از بهر آنکه آدم در بهشت با هیچ چیز اِلف نمی .ا و آدم استت میان حّومحّب

جَهـا هـا زَوْجَعَـلَ مِنْ: نانکـهچ. ا پیدا کرد تا با جنس خـود انـس گرفـتحّو خدای تعاىل هم از وجود او وحشت او
حق تعـاىل، از او روح حیـوانی در وجـود آورد تـا  .شدهمچنني روح علوی با هیچ چیز مستأنس نمی. هاکُنَ اِلَیْلِیَسْ

خـواهیم ت ایشان دل پیدا شد و بدین دل، آن لطیفۀ امری مـیو از جمعیّ .بدو قرار گريد، و وحشت از او زایل شود
عقـل جـوهر روح علـوی اسـت و زبـان : و بباید دانسـت کـه .رۀ صنوبری است از عالم خلقآن گوشت پا که محّل

د باشد به عنایت ازىل، تـدبري عقـل مـر او را همچـنن باشـد کـه هر دل که مؤیّ. ترجمان او، و تدبري دلها حوالت بدو
 عقـل مـر او راهمچنـان و هر دل که منکوس بود و مایل به مادر نفس، تدبري. تدبري پدر مشفق مر فرزند محبوب را

  . اندعقل اختالف کرده شفقتی پدر مر فرزند عاق را، و در محلِّباشد که بی
دل است، و اختالف ایشان بدان سبب است کـه عقـل را : اندعقل دماغ است، بعضی گفته محّل: اندبعضی گفته

ی بیننـد کـه مقـوّ، و وقتی وی را میض کارهای نیک استوقتی او را بینند که محّر .بینندبر یک نسق و قانون نمی
مسکن او : ض طاعت بینند گویندو دل ودماغ، نسبتی دارند بدین هر دو صفت، چون او رامحرّ .کارهای بد است

روح علوی، : مسکن اودماغ است، و بباید دانست که: ی عصیان و عقوق بینندن گویندو چون او رامقوّ. دل است
ت و او نیـز طالـب قـرب حضـرت احـدّی. آنکه عاشق طالـب معشـوق باشـدو بر مثال  ،ت استعاشق حضرت عزّ

  :و از غایت شوق به زبان ذوق این تقریر کند قطعه .ت باشدساحت صمدّی
 عاشــــق زار:طلــــب دلــــرب زیبــــا کــــه کنــــد؟

ـــد ـــم یاب ـــد ک ـــیش کن ـــب ب ـــد طل ـــه هرچن  وان
ــو ــفرا ک ــودا وان ص ــن س ــرب دارد از ای ــه خ  چ
 ای مالمـــت گـــر مـــا، بایـــد مپیمـــای ازانـــک

 

ـــــن یوســـــف صـــــّد ـــــريددام ـــــا گ  یق، زلیخ
 ا گـــــريدآنکـــــه ایـــــن واقعـــــه از آدم و حـــــّو

ـــريد ـــا گ ـــد بیض ـــا و ی ـــی ز عص  صـــدق موس
 ریـــو ونرينـــگ توهیهـــات کـــه درمـــا گـــريد

  

  :چون روح علوی قصد مرکز خود کند، دل ازمفارقت او و این نالۀ زار آغاز کند قطعه
ــــه کــــرده ــــا شــــري مــــادرم غــــم توزق ــــدب  ان

 ا هـدف کـنمآن است شـرط عشـق کـه جـان ر
ــو ــري درد ت ــاممکن اســت خــود کــه ز صــد ت  ن

 

ــــاد روزی، کــــز مــــن جــــدا شــــود  هرگــــز مب
 هــــر تــــري درد را کــــه ز شســــتت رهــــا شــــود
ــــود ــــا ش ــــانم خط ــــانۀ ج ــــري از نش ــــک ت  ی

  

وَهَـبَّ صـحابی : نفـس نیـز چنـدان نفريبـه فلـک اثـري رسـاند کـه مسـتمعان گوینـد.اثر وجد و نالۀ دل به نفس رسد
نفـس نیـز . نالـدمادر مهربان از مفارقت فرزند محبوب می که اَال لِلّه نفسٌ تعنّت و همچنان: راحمني و کلُّهم یقول

  :گوید بیترساند ومیآواز منادی شوق به سمع اهل ذوق می
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 حاشــــا کــــه دلــــم از تــــو جــــدا دانــــد شــــد
 ازمهــــر تــــو بگســــلد، کــــه را گريددوســــت؟

 

 یــــا بــــا کــــس دیگــــر آشــــنا دانــــد شــــد
ــــ ــــا دان ــــذرد، کج ــــو بگ ــــوی ت ــــدوز ک  د ش

  

بـر . »هُمُقُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْ«: ی از عالئق و عوائق قطع کند و آیۀبه کلّ ،زن و حنني ظاهر کندچون نفس، چنني صفت حُ
کنـد کـه اورا  و اگر بغري ایـن باشـد همـه آن .ات و آرزوها خواند و آن کند که او را در آن عالم بکار آیدهمۀ مستلذّ

آمـدیم بـه شـرح . عَلِـیمعَزِیـز الْدِیرُ الْذلِـکَ تَقْـ. در این هر دو حالت پیدا شـود بکار نیاید و حکم سعادت وشقاوت
 لَـحَ مَـنْاَفْ ویهـا، قَـدْهَمَها فُجُورَهـا وَتَقْسٍ وَما سَوَّیها فَأَلْوَنَفْ«: قالَ اللّهُ تعاىل. ت نفس و اشارت مشایخ در آنماهیّ

مَ آتِ : برخوانـدی خوانـدن ایـن آیـت ه رسـول عللـم در وقـتِو در خرب است کـ» دَسّیها خابَ مَنْ زَکّیها وَقَدْ اَللهـُّ
و تزکیـت نفـس و تقـوی و پرهیزگـاری بـه دعـا از .لَیهـاتَ وَلیُّهـا وَمَوْزَکیهـا، اَنْـ رُ مَـنْتَ خَیْویها وَزکّیها، اَنْسِی تَقْنَفْ

-د مـیندیده از او توّلای است در قالب معنی که صفات ناپسنفس، لطیفه: شیخ گفت. خواستیت میحضرت عزّ
وهمچنانـه چشـم  .کنـدد مـیای است مُعَبّی در روح حیوانی، و صفات پسـندیده ازان تولـّکند چنانکه روح لطیفه

مومـه اوصـاف مذ ذوق، همچنني، نفـس محـّل و دهن محّل شمّ سمع و بینی محّل رؤیت است و گوش محّل محّل
انـد کـه در موضـعی سـاده هـامون کسـاری بـه گـوی زدهاوصـاف محمـوده و مَثَـل نفـس در سب و روح محّل ،است

که به روشنائی اندک قناعت نکند تا آنگاه کـه خـود را  ،اندو مَثَل حرص او به پروانه زده .سرنشیب در حرکت آید
و حق تعاىل، نفس را بـا  .کندد میومنشأ جملۀ اخالق ذمیمه از این هر دو صفت توّل .کند بر چراغ زند و هالک

دل، خلعـت سـکینه و طمأنینـت  چون. به اَمّاره ولَوّامه و مطمئنَه و ای هر سه یکی است: د کرده استسه صفت یا
و هرگاه که دواعـی طبیعـت خواهـد کـه نفـس را از  ،به نفس فرستد، مطمئن شود و سکینه، سبب مزید ایمان است

و چـون سـحاب  .آنرا لوامـه گوینـد راه بربد، به برکت طمأنینت به مالمت درآید و دواعی طبیعت از خود دور کند،
ات و شهوات این عـالمی کنـد آن را بواعث طبیعی چنان مرتاکم شود که آفتاب معرفت بپوشاند، و او را طالب لّذ

 وقتی ظفر روح را باشد، و وقتی دواعی.ونفس و روح، در ساحت وجود با یکدیگر درنربدند .نفس اَمّاره خوانند
روح، و آن را  نهنـد و بعضـی پـسپس دل می سرّ ای محّلطایفه: شیخ رحمه گفت. ح سرّآمدیم به شر. لَمواللّه اَعْ
و  .معرفـت ت ودل محـّلمحبّـ مشاهده است و روح محـّل محل سرّ: اندو گفته. نهندتر از روح میتر و عاىللطیف

 سرّ: اندو بعضی گفته. ستا ذکر روح ودل و فؤاد و عقل آمده اامّ. در قرآن نیامده است ذکر سرّ: بباید دانست که
را  سـرّ: آنچه معلوم اسـت و مفهـوم آن اسـت کـه: شیخ رحمه گفته است. این اشارت مشایخ است. زیر روح است

بـه  ا آنکـه چـونذات روح ونفـس، الـّ نتواند بود، و وی را ذاتـی نیسـت همچـون وجودی نیست که بخود مستقلّ
دل نیز، از غایت انشراح پی رو . و به اوطان قرب عروج کند کمال تزکیت برسد، روح از کدورت نفس نجات یابد

بـر واجـدان ایـن صـفا . تـر از صـفای دلی صفتی کسب کند صافیبدان ترقّ .ی کندخود ترقّ روح شود و از مستقرّ
بـر یابنـدگان پوشـیده بمانـد، . پوشیده شد،نام آن سر کردند و روح نیز، به سبب عروج قربتی و صفائی حاصل کـرد

کـه : آن از پـس دل اسـت، و آنانکـه از روح یافتنـد،  محّل: آنانکه این صفا از دل یافتند، گفتند. کردند ن سرّنام آ
ببایـد .آمدیم بـه شـرح عقـل. لَموَاللّه اَعْ. پس روح است، از بهر آنکه پیش از این، هر دو صفت نیافته بودند محّل

. وح را به مثابت دل است و عقل به مثابـت لِسـاندانست که عقل زبان روح است و ترجمان بصريت و بصريت ر
و این عقلها متفاوت باشد میان ایشان، . ها میان بندگانحق تعاىل، قسمت کرد عقل: و رسول صلعم گفته است که

و عقل یکی در جنب عقل یکی، همچنـان باشـد کـه  .که بسا کسا که در علم و عمل و صوم و صلوة یکسان باشند
عقل از جملۀ علوم است، هر کس : اندبعضی گفته. ت عقلاند درماهیِه اختالف کردهد، و اَئّمه در جنب کوه احذّر

عقـل چیـزی : انـدو بعضـی گفتـه .نگویند مردی عاقل است و این قول ضعیف است او را ،که از علم خاىل باشد
رسـد، شـکل ور عقـل مـیفیضی از روح به ن .است که بدان ادراک علوم کنندو بر این تقریر عقل لسان روح باشد
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و یکبـار کژشـود و مایـل نفـس و منـاهی  .ر اَوامر باشـدو این عقل، یکبار مستقیم باشد و مدّب علوم در او پیدا شود
ن شناسـد و فریـاد بـرآورد عارفانـه ت و کون به مکوّد باشد، راه یابد به حضرت عزّچون به بصريت روح مؤیّ. شود
  :بیت

 رمچــون بـــاز کـــنم چشـــم ســـر، ای چشـــم ســـ
ــه ــی ک ــری: گفت ــس درنگ ــه ک ــه ب ــواهم ک  نخ

 

ـــــرم ـــــد نظ ـــــیچ نیفت ـــــو ه ـــــر زخ ت  جـــــز ب
ـــو کســـی کـــو کـــه بـــدو درنگـــرم  خـــود جـــز ت

  

و چون از مکحلۀ عنایت این میل هدایت در بصريت او کشند، طالب مراضی احدی و سعادت سـرمدی شـود و از 
طلع شود بر اسرار ملک و ملکوت، و چون بر این بساط ثابت قدم شود، م. ب و عدول نمایدمساخط و مکاره تجّن

  .و بر تدبري ملک هر دو عالم ایستادگی تواند نمود
  

  در بیان معرفت خاطرها، و تفصیل و تمییز آن: باب پنجاه و هفتم
رِّ وَتَکْـطانِ، فَاِیمَلَکِ لَمّةً، فَاَمّا لَمّةُ الشَّیْاِنَّ لِلشَّیطانِ لَمّةً بابن آدَمَ، وَلِلْ«: صلعم: قالَ رَسُولُ اللّهِ ذِیبٌ بِـالحَقِّ عادٌ بِالشـَّ
یعنـی شـیطان را فـرو آمـدنی اسـت بـه پسـر آدم و ملـک را فـرو » دِیقٌ بِـالحَقِّخَريِوَتَصْـمَلَکِ، فَاِیعادٌ بِالْوَاَمّا لَمّةُ الْ

و نشانۀ لمۀ مَلَک، تصـدیق حـق باشـد و تحـریض  .حق باشد و شره بر عصیان آمدنی، لمة الشیطان، دروغ داشتِ
ت را باشـد و متابعـان ایشـان بان حضـرت عـزّمعرفت خاطر و تمییز آن مقرّ: شیخ رحمه گفت. ر طاعت و عبادتب

مرا دىل است که هرگاه که عصیان او کـنم، نافرمـانی حـق : بزرگی گفته است. را، که محفوظ باشند به صفای یقني
آنگـاه : و ببایـد دانسـت کـه. ىل بـرده باشـمو هرگاه که فرمـان او بـرم، فرمـان حـق تعـا ،سبحانه و تعاىل کرده باشم

شیطان از دل دور شود که دل چنان افروخته باشد به نور ذکر که جرمآسمان به زینت ستارگان ومثل این سـالک را 
ر ا خاطر نفسانی مزاحم حال او باشد و محتاج تمییز که خاطر باشد که امضای آن مضّـامّ. خاطر شیطانی نادر باشد

ن نفس به حاجات، و حاجات مشتمل باشد بـر حظـوظ و حقـوق و تمییـز در ایـن مقـام متعـیّ باشد چون مطالبات
اءٍ فَتَبَیَّنُـوا اَنْ جاءَکُمْ یا اَیُّها الَّذیِنَ َاَمنُوا اِنْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل. است بحُوا عَلـی مـاً بِجَهالَـةٍ، فَتُصْـتُصـیبُوا قَوْ فاسِقٌ بِنَبـّ
 ،ن فاسقی از غایت مفسدت، در ایذاء قومی تقریری کند تا عداوت میان شما ظاهر شودیعنی چو» تُم نادِمنيمافَعَلْ

که مبادا کـه از سـرتعجیل، چیـزی از شـما صـادر شـود کـه موجـب نـدامت . آن سخن رانیک مربهن و روشن کنید
کردن را با رسول عللم جنگ . بنی مصطلق مرتد شدند: سبب نزول این آیه آن بود که، جمعی گفته بودند که. باشد

رسول را صلعم روشن شد که ولید . گفتندنان بانگ نماز میرسید، مؤذّ چون نزدیک دیار ایشان. ایشان ساخته شد
فاسـق دروغـزن اسـت، و دروغ صـفت نفـس : سهل قد گفته اسـت کـه. ظاهر آیت این است. عقبه دروغ گفته بود

س چـون خـاطری روی نمایـد سـالک بایـد کـه در پـ. از بهر آنکه، تسویالت انگیزد که آن را حقیقـت نباشـد.است
ت کنـد، تـا حـق و در وقت اشتباه خاطر رجوع با حضرت عـزّ .ی وسکون بر کار گريدامضای آن تعجیل نکند و تأنّ
: د ترمذی رحمه گفـتمحّم. است، معلوم اوکند که آن خاطر رحمانی است یا شیطانی تعاىل که خالق انس و جان
در شـهر بصـره، از : شـیخ رحمـه گفـت. و محادثت رسید، از حدیث نفـس ایمـن شـد بنده، چون به مقام مکالمت

. سـوم از شـیطان.ل از نفـس، دوم از حـقخواطر چهار است، اوّ: گفتدبن عبدالله بصری شنیدم که میشیخ محّم
ملـک و آنکـه از  .و آنکـه از حـق باشـد، از بـاالی دل بـود .آنکه از نفس باشد، از زمني دل بـود. چهارم از ملک

. یی باشـد و نفـس مزکّـو چون وجـود مصـفّ .وآنکه از شیطان بود، ازجانب چپ بود .باشد، از جانب راست بود
ای درآید، او ببیند و در دفع آن سعی نماید و چون ظلمت نفـس غالـب بـود کـدورات آن هرگاه که شیطان ازناحیه

و بـدان سـبب در ورطـۀ جهالـت و فسـاد عمـل  .ۀ شـیطانی نتوانـد کـردۀ ملکی و لمّـوفرق میان لّم .زنگار دل شود
هر آنکـس کـه أکـل او از حـرام باشـد، فـرق میـان الهـام و وسوسـه : اند کهو مشایخ رحمهم الله متفق. گرفتار شود
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و  .هر کس که رزق او معلـوم باشـد، فـرق میـان الهـام و وسوسـه نتوانـد: ابوعلی دقاق رحمه گفته است. نتواند کرد
کنـد تـا بـه مطالبت آن الحاح مـی هواجس آن باشد که نفس. واجس نفس و وساوس شیطاناند میان هفرقی گفته
و وسوسه آن باشد که چون خواهد او را در گناهی افکند، اگر او پاسخ آن نکند، بر آن یک گناه اصـرار  .مراد رسد

بلکه مـراد شـیطان . تت نیسّلنماید بلکه او را به ارتکاب گناهی دیگر وسوسه کند که غرض شیطان یک خطا و زَ
خاطری که از حق باشد، به نور توحید بر آن واقف تـوان : اند کهبعضی گفته. اِغوا است چنانکه وی را دست دهد

و هـر کـس کـه از . و خاطر شیطانی به نور اسـالم. و خاطر ملکی به نور معرفت، و خاطر نفسانی به نور ایمان .شد
و  .هرچه در آن فضیلتی بیند در اجـرای آن سـعی نمایـد .یزان شرع برسنجداین تمییز قاصر آید، باید که خاطر به م

مرا چنني معلوم شده است کـه : رحمه گفت .کندات باشد، از خود دفع میتی یا نوعی از محرمّهر چه در ان کراهیّ
حرکت نفـس و  و .ۀ ملکی ظاهر شودّمهای عاىل از لَحرکت روح و همت. ق دارده به روح و دل تعلّّماین هر دو لَ

ابـتال و امتحـان در  چون این هر دو وارد شود، هر دو حرکت ظاهر شود و سـرّ. ۀ شیطانیّمهای خسیس از لَ تهّم
سالک فاضل و طالب عاقل در تمییز وتعیني آن . او تعبیه و باشد که یکی در یکی محو باشد از غایت تواتر و تتابع

  .ت گرددت و ساحت صمدّیسزاوار قربت حضرت احدّیتا فالح ابد ونجات سرمد بیابد و  .نیک بکوشد
  

  در بیان حال و مقام وفرق آن: باب پنجاه و هشتم
و اشارات مشایخ در ایـن بـاب بسـیار اسـت، و  .ماندحال  مقام، از غایت اشتباه به یکدیگر می: شیخ گفت رحمه
، از انـدرون طالـب داعیـۀ محاسـبه حال  از بهـر آن حـال خواننـد کـه از حـال خـود بگـردد  مـثالً: بباید دانست که

تـا . کندشود و معاودت میشود و دیگر باره افروخته میت آن داعیه ساکن میّداز غلبۀ صفات نفس، حِ. برخیزد
تا حال محاسبه غالب آیـد و صـفات نفسـانی منهـزم کنـد آن  .نت وی کندازىل معاوِ آنگاه که حق تعاىل به عنایتِ

غفلـت و  تا آنگاه که، میغِ. کند به سبب سهو و غفلتبدو فرو آید وآمد و شد می پس حال مراقبه. حال مقام شود
بعـد از آن حـال مشـاهده نـزول کنـد و  .به یاری حق تعاىل، حال مراقبه مقام شود. ی منقشع شودحجاب سهو بکلّ

آنگـاه حـال مشـاهده . تا آنگاه که، آفتاب مشاهده از کسـوف اسـتتار خـالص یابـد. ی و استتار باشدد او به تجّلتردّ
ص از بقـا و ترقـی چنانکه مقام فنا و تخلـّ. ر احوال و هبوط و صعود بسیار باشددرمقام مشاهده، تغیّ و .مقام شود

سـهل عبداللـه رحمـه . و حق الیقني، چون به دل رسد، در دل تجاویف پیدا کند. الیقني کردن از عني الیقني به حقّ
ق آنچـه بـه بـاطن تعلّـ. ق داردق دارد و یکی به ظاهر دل تعلّطن دل تعلّیکی به با: دل را دو تجویف است: گفت

ق دارد، محل عقل است و مثل عقـل در و آنچه به ظاهر دل تعلّ. سمع است و بصر و قلب و سویدای  دارد، محّل
محـیط  ه،ها منبعث شود و بدان اشعّت بود ازو شعاعدل، همچنان است که مثل نظر در چشم که سواد العني به قّو

ۀ آن محـیط جملـه معلومـات ت بـود، بـه اشـعّهمچنني، چون دل صقال یابد و سوادالعني عقل به قـّو. ات شودمرئیّ
در مشـاهده  اصـل اسـت و  و نسبت این حال .شکافدخوانند و دل را میحال است که حق الیقني می و این .شود
حال، آنگاه حال خوانند کـه : اندو بعضی گفته .ااین حال، عزیزتر حالهاست و اصل همه حاله. گل بقای آجر فنایِ

. احوال باشد نـه حـال ماتِو این مقدّ .و چون وی را ثباتی نباشد، آن را لوایح وطوالع و بوادر خوانند .دایم باشد
درست کند، چون مقام توبه و زهد و توکـل  زند تا جمله مقاماتنازلۀ حال، حلقه بر در دل می: و بباید دانست که

از بهر آنکه، از مواهب و بخشش حق تعاىل است، و مواهب حق تعاىل نامتناهی  .و احوال نامتناهی است .ضاو ر
اگـر خـدای تعـاىل، : ق بایزیـد بسـطامی رحمـه بـه مریـد گفـت کـهعزیز و حال شریف، شیخ محقّ از بهر  سرِّ. است
از . خـواهنع مشو و باالتر از این حالها میت ابراهیم به تو بخشد، بدان قات موسی و خلّلمّیت عیسی و مُّکروحانیّ

ت احـوال، هرگـز پـای و رسول صلعم با کمالیّ. و مواهب حق تعاىل نامتناهی است. بهر آنکه، احوال مواهب است
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اَللّهُـمَّ : تواضع و افکندگی گفت از غایتِزد و میفراغت در دامن قناعت نکشید، و حلقۀ طلب بر سندان امل می
ت و همـت مـن آنچه خواست و آرزوی من بدان نرسد و نیّ! خدایا: یعنی. هُ نِیَّتِی وَاُمنیّتِیلُغْتَبْ رَأیی وَلَمْ هُماقَصُرَ عَنْ

شـرح احـوال بـه تحریـر : خواهم و بباید دانست کـهآید از حالهای عزیز و مقامات شریف، از تو میازان قاصر می
و حوالت این احوال به خازن قضا است کـه در  .ران نشودبنان و تقریر بیان راست نیاید، و نطاق نطق خاطر حاض

و مخصوصـان حضـرت ازل را ازان عطایـا و  .کرانه، این فتوح به مفتاح عنایت ومقالد حمایت بگشایدخزانۀ بی
یَشـآء  تیـهِ مَـنْلُ اللّـهِ یُؤْذلِـکَ فَضْـ«: ق این حال، این آیت است کـهر این مقال و محقّمقرّ .داردمزایا محظوظ می

  .»عَظیملِ الْفَضْوَاللّهُ ذُوالْ
  

  در بیان مقامات به طریق ایجاز و اختصار: باب پنجاه و نهم
بی وَاِنّی انَّهُ لَیُغانُ عَلی قَلْ—قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم. »بَةً نَصُوحاًیا اَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا اِىلَ اللّهِ تَوْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل

حق تعاىل، سالکان ظِالل » لِحُونَتُفْ مِنُون لَعَلَّکُمْمُؤْوَتُوبُوا اِلَی اللّهِ جَمیعاً اَیُّهَا الْ«. عِنيَ مَرَّةًمِ سَبْیَوْللّهَ فِی الْفِرُاتَغْلَأَسْ
تـا فـردای قیامـت . ترجـوع کنیـد بـا حضـرت عـزّ: فرمایـد کـهلوای دولت و ساقیان کأس استیناس عشرت را می

  :گوید بیتید و واردانابت و توبت به زبان الهام، درگوش هوش سالک میانگشت حسرت وندامت نخای
 بــــازآی کــــز آنچــــه بــــودی افــــزون باشــــی
 آنـــی کـــه بـــه وقـــت جنـــگ جـــانی و جهـــان

 

ـــــون باشـــــی ـــــودی، اکن ـــــون نب ـــــا اکن  ور ت
 بنگـــر کـــه بـــه وقـــت آشـــتی چـــون باشـــی

  

و توبـت بـه مثابـت  .لکان استتوبت، اصل جملۀ مقامات و کلید همۀ حالهاست و اول مقام سا: شیخ رحمه گفت
همچنني هر آنکس که وی را توبه نباشد، او را هیچ  . هر کس که وی را زمني نباشد او را بنا نباشد.زمني است بنا را

جملگی مقامـات و احـوال بگذشـتم و  من به قدر وسع و امکان قدرت به: بعد از این شیخ گفت رحمه که. نباشد
ت ایمان با چهار چیز یافتم و این هر چهار، به مثابت طبایع ین مقامات را با صّححاصل ا .از فواید آن باخرب شدم

و  .د کنداز این هر چهار والدت معنوی توّل. د کندو چنانکه از طبایع چهارگانه والدت طبیعی توّل .چهارگانه است
و اسرار او رامکشوف . دک کند به عروۀ وثقی، حقایق این هر چهار در ملکوت آسمانها راه یابهر سالک که تمسّ

چهـارم درسـتی مقـام . م زهـدسـّو. م توبـت نصـوحدوّ. ل صـحت ایمـاناوّ.و ذوق و فهم بـه برکـت آن بیابـد .شود
ل درسـت اوّ. ت و قوام این هـر چهـار بـه کـم خـوردن اسـت و کـم خفـنت و کـم گفـنت و گوشـه گـرفنت از خلـقعبودیّ

ز اندرون، که چون تباشري آن پیدا شود چشـم دل از خـواب م توبت ومبدأ زاجری است ادوّ. گردانیدن ایمان است
وبعد زاجر  بر آفاق دل پیدا شود نفس کاهل به نماز نیاز در محراب توبه بر پای شود و به زبان  .غفلت بیدار شود

  :بیت. نیاز در راز آیدنیاز با حضرت ملک بی
ــــــوم ــــــداد ش ــــــق بی ــــــی، عاش ــــــداد کن  بی
ــــــرو زمــــــال مــــــن آزادی ــــــی کــــــه ب  گفت

 

ـــم ـــر غ ـــوم ه ـــاد ش ـــی، ش ـــن کن ـــام م ـــه بن  ک
 مـــــن بنـــــده چنـــــان کـــــیم کـــــه آزاد شـــــوم

  

چـون نظـر بـا ضـعف نفـس کنـد احتیـاج بـه : عالمت انتباه پنج چیـز اسـت: و سلطان العارفني بایزید رحمه گفت
ذکـر خـدای  و چون اهل بال بیند عربت گريد، و چون .و چون گناه را یاد کند استغفار کند .ت ظاهر کندحضرت عزّ
  :و ورد وقتش این باشد، بیت .و چون یاد آخرت کند، شاد شود. ر آوردکند، فخ

ـــا ـــت آنج ـــنم مس ـــل درافک ـــه حی ـــود را ب  خ
ـــــراد ـــــه مقصـــــود و م ـــــای رســـــاندم ب  یاپ

 

ـــان هســـت آنجـــا ـــا بنگـــرم آن جـــان و جه  ت
 یـــا ســـر بـــنهم همچـــو دل از دســـت آنجـــا

  

جنیـد . و بعدتوبـه، محاسـبه باشـد .باشـد و بعـد یقظـه  .و یقظه مرد را به طلـب رسـاند .وبعد از انتباه، یقظه باشد
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کـدام عمـل : از واسطی رحمه سؤال کردند کـه .او نیکو باشد، والیت او تمام شود هر آنکس رعایت: رحمه گفت
مراقبـه : مـرتعش رحمـه گفـت.نگاهداشـت اسـرار اسـت و محاسـبت ظاهرومراقبـت بـاطن: تر است؟ گفـتفاضل

هُـوَ قـائمٌ  اَفَمَـنْ«: قـاَل اللّـهُ تَعـاىل. ت است لحظةٌ فلحظةعزّ نگاهداشت اسرار است و مالحظه واردات حضرت
و  .یعنی هر آنکس که واقف علم قیام بود، چنان نباشد که آنکس که بدان جاهل باشـد» سٍ بما کَسَبَتْعَلی کُلِّ نَفْ

ار حـال میـان  و و علم قیام آن اسـت کـه بـه معیـ .ق داردعلم حال و معرفت زیادت و نقصان حال به علم قیام تعلّ
مـۀ عـزایم اسـت و عـزم از بهـر آنکـه خـواطر مقدّ. ت توبه استسنجد وعلم قیام از جملۀ لوازم صّحت برمیاحدّی
ت خاطر ارادت دل است، و دل چون پادشاه جوارح است، و جوارح حرکت نتواند کرد مۀ اعمال است و صّحمقدّ
و هرچه ازمراقبت فوت شـود بـه محاسـبه تـدارک . ت از دلۀ خاطرهای بد اسمادّ و مراقبت قطعِ.ا به فرمان دلالّ

و منیـب آن بـود کـه هـر  .چون بنده درتوبـه صـادق باشـد مُنیـب گـردد: و ابراهیم ادهم رحمهگفته است .توان کرد
شـیخ .ت کنـدت مشغول کرده بود، آن راترک کند و روی دل در حضرت عزّحرکت و ترددی که اورا از حضرت عزّ

و دیگـر بـاره ازآن  .مُنیب به حقیقت آنست که از خود به حضرت خدای تعـاىل رجـوع کنـد: ترحمة الله علیه گف
و  .ت، مستغرق در عني جمعچون بدین صفت آراسته شود، شیخی باشد قایم در حضرت عزّ. رجوع مراجعت کند

و صـرب مشـتمل  ق است بـه صـرب کـردن،و مجاهده متعلّ .ا به صدق مجاهدتتوبه مستقیم نشود الّ: بباید دانست که
و فضـل تحـریم آنسـت . ماتو فضل فرض آنست که صرب کند بر ادای مفروضات و صرب کند ازمحرّ .است بر فرض
و صـرب داخـل اسـت در حقیقـت  .موقنان است  و صرب از اعزّ .ها و مکروهات و فقر وفاقت صرب کندکه بر سختی

بنده ببندد، مشاعیل نور و قنادیل سرور در صوامع  توبت از بهر آنکه چون حقیقت توبت، آئني تمکني در ایوان دل
روح از غایـت . ار بـر مفـارق روح سـالک آیـدهای نثار از حضرت جبـّطبق. اعضا و جوامع جوارح افروخته شود

  :ت در طريان آید و با روح بشری دل گوید قطعهحضرت عزّ ت و اشتیاق قربتِهزّ
ـــد ـــاز کن ـــالل ب ـــال ج ـــو ب ـــق چ ـــای عش  هم

 ر بــه دســت صــباگــر، اشــود دو کــون معطّــ
 مـــــوکالن قضـــــا ســـــاز زهـــــد در شـــــکنند
 هــــزار شــــاه چوشــــه، در غــــزا اســــري شــــود
ــاعت ــريزد آن س ــو ن ــی ج ــه یک ــان ب ــزار ج  ه
 قیـــامتی اســـت شـــده آشـــکار، عشـــقش نـــام
 دال مــرتس از ایــن هــول و جــان وســر در بــاز

 

 ای چــــو بخواهــــد، هــــزار بــــاز کنــــدز پشــــه
ـــد ـــاز کن ـــف عشـــق ب  قضـــا یکـــی گـــره از زل

ــ ــق، یــک ق ــدچــو عش ــاز کن  دح از دُرد دَرد س
 خـــود فـــراز کنـــد چـــو عشـــق، بیـــدقی از عـــزّ
ـــ  اق تـــرک تـــاز کنـــدکـــه عشـــق، برصـــف عشّ

 علــی الخصــوص چــو دعــوی کــرب نــاز کنــد
 کــه عشــقت آخــر جــان بخــش و ســرفراز کنــد

  

و صـربی اسـت بـر  .و صـربی اسـت از معصـیت. صرب بر انواع است، صربی اسـت بـر نعمـت: و بباید دانست که
حق تعـاىل . هاو صربی است بر خمول و تواضع و سختی .و صربی است  محمدت .است بر سراء وصربی .اءضرّ

شود و به مقـام و از محاسبه و مراقبه و صرب نفس صافی می .در قرآن قدیم در نود و سه آیت، ذکر صرب کرده است
  .رسدطمأنینت می

 و بعد از آن .ی عاىل  و ثمرۀ توبت نصوحو رضا مقام .رسدو چون طمأنینت در وی حاصل شد، به مقام رضا می
و  .داردو رجـا او را بـر خـوف مـی .داردخـوف او را بـر توبـه مـی. در نفس سالک تائب خوف و رجا ظاهر شود
و در خرب است که رسول صلعم به عیادت جوانی رفـت کـه در  .پذیردتایب، به سبب این هر دو مقام استقامت می

رسـول . ترسـمدارم و از گنـاه مـیاومید بـه رحمـتش مـی: بینی؟ گفترا چگونه میخود : وی را گفت که .نزع بود
او  ،ترسـدا آنکه خدای تعاىل، از آنچه مـیدر چنني وقتی جمع نشود این هر دو صفت در دل بنده الّ: صلعم گفت

و نتیجـۀ  .اسـت و از ثمرۀ توبت نصوح زهـد. وی را برساند ،داردو بدانچه امید می .ت گريدرا با پناه حضرت عزّ
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۱۲۴ 

ا  جنـاب شـوق بـه و رخت دل الـّ .که زاهد به حقیقت آنست که از موجودات بکلی دل برگريد .زاهد، توکل است
  :و به زبان حال نه به بیان مقال این اشارت کند قطعه .ت ننهدحضرت احدّی

ــــــــــرگريد ــــــــــه ب ــــــــــه ز الل ــــــــــر کالل  گ
ــــــال بگشــــــاید ــــــنش چــــــو ب ــــــاز حُس  ب
 هـــــر دو گیتـــــی چـــــو دل بـــــه بـــــاد دهـــــد

 ودرد ونیــــــــاز و ســــــــوز نهــــــــدشــــــــوق 
 چـــــــو تـــــــرا ســـــــوز او گرفـــــــت امـــــــروز

 ای بگذاشـــــــــتور گریبـــــــــان عشـــــــــوه
ــــــــــــــد از در دل ــــــــــــــون درآم  درد او چ
ــــــــود ــــــــال ب  صــــــــرب و آرام خــــــــود مُح
 هرکـــــه را بـــــرگ ایـــــن مخـــــاطره نیســـــت

 

ـــــــــه درگـــــــــريد  صـــــــــاحب صـــــــــور نال
ــــــــريد ــــــــر گ ــــــــر پ ــــــــیم زی ــــــــت اقل  هف
ـــــــريد ـــــــذر گ ـــــــوی او گ ـــــــه در ک ـــــــر ک  ه
 بـــــوی کـــــویش بـــــه هـــــر کـــــه درگـــــريد

ـــــــــردا ـــــــــرت گـــــــــريد دان کـــــــــه ف  زوی ب
 دامـــــــــــن عشـــــــــــوۀ دگـــــــــــر گـــــــــــريد
ــــــــــــريد ــــــــــــوش راه درگ ــــــــــــرد و ه  خ
 عافیــــــــــت نیــــــــــز رخــــــــــت بــــــــــرگريد
 مصــــــــلحت باشــــــــد ار حــــــــذر گــــــــريد

  

. خـوف، و خـوف مقـام رجـا  و رضا، مقـامِ. ل مقام رضال درست گرداند و توّکزهد، مقام توّک: و بباید دانست که
و  .د کنـدا به قیود عبادات و اوراد در طاعات مقیّنفس را از مکاره و مناهی بازدارد و او ر: ومعنی صرب آنست که

: فرمـود کـهالم کـاموی قـد سـماع دارم کـه مـیین عبدالسّقیة المشایخ زین الدّاز شیخ ومقتدای خود، قطب عالم بَ
: خواهد و همچنني فرمـود کـهسالک، باید که در طاعت چندان  کند که صرب از او به فغان آید و از او استغاثت می

  .و شرح این کلمه نوشنت که جامع معانی است، دراز است. ا است و عبادت جداطاعت جد
ا بـه دوام این احوال و مقامات که یـاد کردیم،دسـت ندهـد الـّ: شیخ رحمه گفت. جَهلَ عَرَفَ وَجَهلَ مَنْ عَرَفَ مَنْ

مقامـات عالیـه محـروم  ه وقـان آننـد کـه، از احـوال سـنیّو بسیاری از زاهدان و محقّ .عمل و مواظبت نمودن بر آن
ت پس سالک باید که چون بر این مراحل و منازل قرار و استقرار یابـد سـر همّـ. اند به سبب فرتت در اعمالهماند

د مصـطفی د اولـني وآخـرین را محمّـت اعمال، متابعـت سـّیو به قّو .به قراضات شهوات و فرتت اعمال فرو نیارد
لَـکُ وَال نٍ فَأُهْسِـی طَرفَـةَ عَـیْنِی اِىلَّ نَفْاَللّهُمَّ التَکِلْ: و وَرد جان سازد که و این دعا را ورد زبان .صلعم واجب بیند

  .وَلیدِ وَالتَخلُ عَنِّیلَأنی کَالءَةَ الْقِکَ فأضیعُ، أَکْخَلْ اِىل اَحَدٍ مِنْ
  

  در بیان اشارت مشایخ در مقامات: باب شصتم
رابعـه رحمهـا اللـه . کنـدظه توبـت مـیظةً فَلَحْبت آن باشد که تائب از توبت لَحْتو: رُوَیم قد گفت: تَّوبَةِفِی الْ قَولُهُمْ

و از ابوالحسن مغازىل رحمـه  .کنمت صدق این استغفار توبت میفِرُاللّهَ، از غایت قلّتَغْاَسْ: چون گویم: گفته است
ت انابت، خوف باشـد از توب. انابت و توبت استجابت:  توبت بر دو نوع است: گفت: توبت چیست: پرسیدند که

ت توبت استجابت صّح نشانِ: شیخ رحمه گفت. تقدرت حق تعاىل و توبت استجابت، حیا است از حضرت عزّ
و این توبت الزمـۀ انـدرون اهـل  .که هرگاه که در نماز خاطر غريی درآید،از آن نماز توبت و استغفار کند .آن باشد

ت را به بهای کم و کاستی بفروختـه، و و عالم غريّی .ت برآورده باشدقرب باشد که به دل و جان سر بر گریبان حقیق
  :ی جالل بگداخته قطعهچون شکر در زالل وصال تجّل

 ت شـــــــــدیمدی بـــــــــه نظـــــــــارۀ اَلَسْـــــــــ
ـــــّز ـــــتع ـــــد: تش گف ـــــای نمان ـــــت، پ  اَلَس

ــــون ــــت چ ــــتد وق ــــا بس ــــای م ــــت و پ  دس
 برقــــــــی از عــــــــالم جــــــــالل بجســــــــت

ـــــی ـــــدیمب ـــــت ش ـــــماع مس ـــــراب از س  ش
 بلـــــی ز دســـــت شـــــدیم: گفـــــت لطفـــــش

ـــــدیم ـــــت ش ـــــای بس ـــــوی پ ـــــم در آن ک  ه
 از بریــــــــق بهــــــــاش مســــــــت شــــــــدیم
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ــــــــن بدویــــــــد ــــــــوی یَمَ ــــــــی از س  نفَس
 نــــــان راچــــــو بــــــه خــــــود یــــــافتیم جا
 ماســــت هــــدف تــــري دوســــت چــــون دلِ

ــــــــفات ــــــــای ص ــــــــته ز تنگن ــــــــاز رس  ب
 

ــــــدیم ــــــت ش ــــــاز هس ــــــودیم ب ــــــت ب  نیس
ـــــدیم ـــــت ش ـــــنت پرس ـــــبب خویش ـــــن س  زی
 عاشـــــــق آن کمـــــــان و شســـــــت شـــــــدیم
ــــــان ســــــوی اَلَســــــت شــــــدیم ــــــای کوب  پ

  

: و از سوسـی رحمـه پرسـیدند کـه. از غفلـت توبۀ عوام از گناه باشـدو توبـت خـواصّ: ذوالنون مصری رحمه گفت
و . آن کرده است توبت کند به چیزی که علم مدح آن کرده بـود آنست که از هر آنچه علم ذمّ: توبت چیست؟ گفت
  :بیت: گویدا نفس میت توبت آنست که دایم به زبان نصیحت بنشان صّح: ابوالحسني رحمه گفت

ـــــــرده ـــــــائی م ـــــــره گش ـــــــب گ  ای در طل
 از بــــر لــــب بحــــر تشــــنه در خــــاک شــــده

 

 در وصــــــل بــــــزاده، در جــــــدائی مــــــرده
ــــــرده ــــــر ســــــر گــــــنج درگــــــدائی م  وی ب

  

صـاحب وَرَع آن : و عمر خطاب رض گفـت .اساس دین بر ورع است: رسول صلعم گفته است: وَرَعفِی الْ قَولُهُمْ
ورع آنسـت کـه : معروف کرخی رحمه گفـت. یعنی از ایشان سؤال نکند .زد اهل دنیاباشد که خود را حقري نکند ن

ورع، دلیـل خـوف اسـت و : و ابـراهیم خـواص رحمـه گفـت. زبان خود از مدح چنان نگاه دارد که از ذم و عیب
  :و نصیحت صاحب ورع با نفس این باشد بیت. و معرفت، دلیل قربت .خوف، دلیل معرفت

ــــ ــــن ره ک ــــرو ای ــــدان ب ــــزدچن  ه دُوی برخی
 تــــو او نشــــوی، ولیــــک اگــــر جهــــد کنــــی

 

 ور هســــــت دوی، بــــــه رهــــــروی برخیــــــزد
 جـــــائی برســـــی کـــــز تـــــو تـــــوئی برخیـــــزد

  

هرگاه که شخصی بینی که ترک دنیا کرده باشد، مجالست او اختیار کن، که او : دِ، رسول صلعم گفتفِی الزُّهْ قَولُهُمْ
سهل عبدالله رحمـه . نکند ع آنامالک کند و به دل تتبّ زهد آنست که ترک: جنید قد گفت. صاحب حکمت باشد

  .عقل، هزار سهم است و هر سهمی از هزار اسم است، و عنوان هر اسمی ترک دنیا است: گفته است که
زهد، ترک اختیار : شیخ رحمه گفته است که. های نفسانی استّ�زهد، ترک حظ: سَری سَقَطی رحمه گفته است که

و بـاالی . و صوفیان، آنرا زهد در زهـد خواننـد. او، خدای را باشد یعنی قبول و ردّ. لخ است و ازوجود خود منس
از بهر آنکـه مقـام . و این زهد ثالث مقام بس شریف است .زهد در زهد، زهدی است که آن را زهد ثالث خوانند

آن باشد که، حـق تعـاىل او را  و زهد ثالث. در اِعطا مختار نباشد ازهد در زهد، آن باشد که در اخذ مختار باشد امّ
بـاال و شـیب، و حـاکم در عـوالم غیـب و شـهادت، و  در ممالـکمختار کند ودر اخذ و اعطا و او متصرف باشـد 

  :و وردش این باشد. تی به حالیل نعوت الوهیّت و متحلّدر تیار احدّی غواصّ
 هــــان، تــــا نشــــماری توبــــه انــــدک دل مــــا

 انــــدآن یــــار کــــه عــــالم همــــه جویــــان وی
 

 تـــا ظـــن نـــربی کـــه هســـت کوچـــک دل مـــا
 گــر زانکــه نشــانش خــواهی، اینــک دل مــا

  

و علـم  ،و جوهر عقل صرب است ،هر چیزی را جوهری است و جوهر انسان عقل است: اندگفته: رِفِی الصَّبْ لُهُمْقَوْ
، بـه مهـاجرت و ی روح به صرب و علم باشد و هبوطاند به یکدیگر، چنانکه روح و جسد به هم و ترقّقو صرب متعلّ

صِیَةِ اللّـهِ مَعْ رُ عَنْءٌ طاعَةُ اللّهِ، وَجُزءُ اَلصَّبْرِفَةُ اللّهِ، وَجُزْزاءِ جُزءٌ مَعْلُ ثَالثَةُ اَجْالعَقْ«: نَبیُّ عللمقالَ الْ. مفارقت ایشان
چـون بالئـی  ،کـهر آن باشد متصّب. ارر و صابر و صبّمتصّب: صابران سه گروهند: ابوالحسن سالم رحمه گفت» تَعاىل

و صابر آن باشد که در بـال صـرب کنـد و بـه زبـان حکایـت شـکایت آن . و یکبار جزع روی بدو نهد، یکبار صرب کند
. صـرب از او اسـتغاثت خواهـد و جـزع کنـد ،بر جملۀ بالها و مصائب چندان صرب کند که ،ار آن باشد کهو صبّ .نکند

  :ت، چنانکه شاعر گوید بیتال جالل حضرت عزّا بر جمصرب، نیک ستوده است در همه احوال، الّ
ــــبْ ــــا الصَّ ــــنْفَم ــــرُ عَ ــــوَجْ ــــهُلٍ مَنَحْهٍ جَمِیْ  َت

 

ـــــــــــــوایَ اِذا فارَقْ ـــــــــــــهَ ـــــــــــــهُ بجَمیْ  لٍتُ
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۱۲۶ 

  :بیت
ـــاده ـــته و زار افت ـــن خس ـــت چـــو م  کـــس نی
 عشــــق آمــــده، صــــرب رفتــــه، درد افــــزوده

 

ـــــاده ـــــار افت ـــــم ی ـــــود، ز چش ـــــردۀ خ  وز ک
ـــــاده  خرجســـــته، رســـــن گسســـــته، بـــــار افت

  

ابـراهیم . و چـون بیابـد ایثـار کنـد .فقري آنست که در حال نایافـت خـوش دل بـود: نوری قد گفت: فقرِفِی الْ لُهُمْقَوْ
فقـري : سـهل رحمـه گفـت. فقر، لباس پیغامربان است و جلبـاب صـالحان و ردای اهـل شـرف: خواص گفته است

  :بیت. اندی به نظم گفتهمعنی این کلمه در پارس. تآنست که اورا حاجتی نباشد با حضرت عزّ
 دارمبشســـتم تختـــۀ هســـتی، ســـر عـــالم نمـــی

 مرا چوندایۀ قدسی به شري مهـر پـرورده اسـت
 :چنان درنیستی غرقم، که معشوقم همی گویـد

 

 دارمدریـــــدم پـــــردۀ خـــــونی، دل آدم نمـــــی
 دارممالمت کی بود بر من، که بـرگ غـم نمـی
 دارمبیــا بــا مــن دمــی بنشــني، ســر او هــم نمــی

  

یعنی سردار و مهـرت حکمـت تـرس » مَةِ مَخافَةُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّحِکْسُ الْرَأْ« :قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم: : فِی الشُّکر هُمْلُقَوْ
بل که خایف آنست که معاصـی تـرک  .سرتدگرید و چشم میخایف نه آنست که می: اندخدای تعاىل است و گفته

و سـهل رحمـه . که،خوف او از جالل حـق تعـاىل باشـد نـه از عقوبـت خائف آن باشد که: اندو بعضی گفته .کند
پس خـائف آن باشـد کـه ورد وقـتش  .ت نرسدت حضرت عزّبه محّب حّبتا خوف، دل را پخته نگرداند، مُ: گفت

  :این باشد بیت
ــــود ــــان خــــواهم ب  گــــوئی ز کســــان آن جه
 هنـــدوی گریـــز پـــا کـــه بـــا خواجـــه رســـد

 

ـــــود ـــــرزه دوان کـــــاروان خـــــواهم ب ـــــا ه  ی
ــ ــودح ــواهم ب ــان خ ــن آنچن ــود؟ م ــه ب  الش چ

  

فـردای قیامـت حسـاب ! یا رسـول اللـه: اعرابی به نزدیک رسول صلعم آمد و گفت:اند کهآورده: فِی الرَّجاء لُهُمْقَوْ
خندیـدن : م وی را گفـترسـول صـلع. اعرابی بخندید. خدای تعاىل به خودی خود: بندگان که خواهد کرد؟ گفت

شاه کرمـانی رحمـه . و چون حساب کنند، مسامحت کنند .چون قادر شوند، عفو کنند کریمان: گفت تو بر چیست؟
رجاء، رؤیت جالل حق است که به عني نیستی به هستی : اندعالمت رجا حسن طاعت است و بعضی گفته: گفت

بـود  آنگاه قصد سـراچۀ انـس و خلوتخانـۀ وحـدت کنـد و ورد وقـتش ایـن. ی بر در رها کندو به کلّ .خود نظر کند
  :بیت

ــــد ــــت زان برهن ــــه عاقب ــــود ک ــــق آن نب  عش
ــــنهم قاعــــده  ای در ره عشــــقمــــن خــــود ب

 

ــــدجــــان مــــی  بایــــد کــــه بــــر ســــر دل بدهن
 خــــربان، قــــدم دریــــن ره ننهنــــدتــــا بــــی

  

ل، تـرک تـدبري توکّـ: ذوالنون رحمـه گفـت.»مُؤمِننيَ تُمْکُنْ وَعَلیَ اللّهِ فَتَوَکَّلُوا اِنْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل: فِی التَّوَکُّل لُهُمْقَوْ
تقـوی و یقـني، مثـل هـر دو کفـه تـرازو اسـت و : انـدو بعضی گفته. ت خودنفس است و بريون شدن از حول و قّو

که اسباب همه مرده بیننـد و حیـات آن از . خواص اهل معرفت را باشد توکّل: شیخ رحمه گفت. بانۀ ترازول زتوّک
  :وکیل مطلق دانند و بگوید بیت

 خوش اسـتی که جهان ازتوچه چیزای عشق
 آبــــی کــــه حیــــات همــــه عــــالم تــــو دهــــی

 

 وقــت دل مــاو عــیش جــان ازتــو خــوش اســت
 نــوری کــه زمــني و آســمان ازتــو خــوش اســت

  

ذوالنـون . رضا، سکون دل است نـزد تحـت جریـان حکـم قضـای آسـمانی: حارث رحمه گفت: فِی الرِّضاء لُهُمْقَوْ
راضـی نباشـد آنکـس کـه در دل او : ابوتراب رحمه گفـت. ارضا، شادی دل است به تلخی حکم قض:رحمه گفت

هرکس که مقیم بساط رضا شد، از حق تعاىل هیچ چیز به : و مرتضی علی رض گفت .ت دنبا باشداندک مایه محّب
  :و ورد وقتش این بود بیت .ت نداردکراهیّ
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 فــــدای نــــام تــــو بــــادا دل پــــر آتــــش مــــن
 اگرچه عیش رهی بی تو سخت نـاخوش بـود

 

 اد تــــو بــــادا تــــن ســــتمکش مــــناســــري یــــ
 سماع نـام تو،خـوش کـرد عـیش نـاخوش مـن

  

و ازنـور  .د کنـدمقام رضا، آنگه حاصل شود که دل منشرح شـود و انشـراح دل از نـور یقـني تولـّ: شیخ رحمه گفت
ر فعـل کـه از محبـوب بـه وی رسـد در ت حاصل شـود، هـمحّب.  و از بصريت دل، رضا .د کندیقني بصريت دل توّل

  .ا و احماد افتدموقع رض
  :و شیخ نجم الدین قد ازین معنی گفته است. بوبٌبُوبُ مَحْمَحْوَکُلُّ مافَعَلَ الْ
 اگــــــــرت رضــــــــای دل بربایــــــــد! ای دل

ــد  خــون گــريی، مگــو کــز چــه ســبب: گــر گوی
 

ــــــد ــــــد کــــــرد و گفــــــت، کــــــو فرمای  آن بای
ــــد ــــد: ور گوی ــــی بای ــــو ک ــــده، مگ ــــان ب  ج

  

  
  در بیان احوال و شرح آن: باب شصت و یکم

کانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَیهِ مِمّا سِواهُما وَمَن  هِ وَجَدَ بِهِنَّ حَالوَةَ األیمانِ، مَنْکُنَّ فِیْ ثَالث مَنْ«قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم
اریُلْ رَهُ اَنْهُ، کَمـا یَکْـمِنْـ اَنقَذَهُ اللّهُ رِ بَعدَ اَنْیَعودَ فِی الکُفْ رَهُ اَنْوَمَن یَکْ. اَحَبَّ عَبداً الیُحِبُّهُ اِلّا اللّه رسـول » قـی النـّ

ل اوّ: ت و حـالوت شـریعت بیابـددل و لّذ سه خصلت است که چون در یک دل جمع شود، شريینیِ: صلعم گفت
همـه  تِآنکه در صمیم سینه و سویدای دل و حریم خاطر او، مهر خدای و رسول چنان سر به مهر باشد که بـر محبّـ

ب بـه حـق باشـد نـه بـرای دوستی که از بـرای تقـرّ.م آنکه بندۀ مؤمن برادر مسلمان دوست گريددوّ .وجود بیفزاید
و آن خوشـرت دارد کـه در آتـش جـای گـريد از . م آنکه از ورطۀ کفر چنان گریزد که از آتش سوزانسّو. ب خلقتعصّ

ت تو بـه مـن محّب! خدایات خواسته است که، و رسول صلعم به دعا از حضرت عزّ .آنکه کفر در دل او جای گريد
  .رت گردان از سمع و بصر واهل و مال و آب سرددوست

ت را وجـوه بسـیار محبّـ: و بباید دانست کـه .ت خاص کردرسول صلعم به استدعا طلب محّب: شیخ رحمه گفت که
ت ت دل، و پـس محبّـاست، و پـس محبّـ ت روحل،محبّاوّ: ت در وجود انسان بر انواع استاست و بواعِث محّب

ت غري است از اهل و مال و آب سرد، استیصال بیخ محّب: و آنکه رسول صلعم گفته است .ت نفسعقل، پس محّب
ت، مشاهدۀ ذات بـاری سـبحانه و تعـاىل باشـد بـه اعتکـاف روح در مقـام و این محّب .ت خاص غالب آیدتا محّب
ت در احـوال همچنـان این محّب و .د کند که عطای محض و بخشش صرف باشدت، از احوال توّلو این محّب .قرب

. ق شود از فنا و بقا و صـحو ومحـوت مستحکم شود، جملگی احوال محقّو چون این محّب .توبه است در مقامات
اهـل اهتـدا و اهـل : ت بـر دو نوعنـدیعنی اهل محبّـ» یُنیبُ هِ مَنْدِی اِلَیْیَشآء وَ یَهْ هِ مَنْتَبی اِلَیْیَجْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل

اهل اهتدا جمعی باشند که به قدر تزکیـۀ نفـس و تصـفیۀ دل و تجلیـۀ روح، بسـاط اطوارمقامـات طـی کننـد . اجتنا
  :وورد وقتشان این بود بیت

 آن جــــوی کــــه هــــیچ کــــرد گــــردت نکنــــد
ــــــد ــــــوئی یکچن ــــــق او بپ ــــــر در ره عش  گ

 

 بريانـــــــــی چـــــــــرخ، روی زردت نکنـــــــــد
 جـــــائی برســـــی کـــــه هـــــیچ دردت نکنـــــد

  

ق سبحانه و تعاىل به جود الهی و کمال پادشاهی و حکم کرم  جذبۀ لطف، خلعـت و اهل اجتبا، قومی باشند که ح
. ت شوند و سوختۀ این جمال گردندنور آن محّب ی آن جمال جالل، معمورِاز تجّل. ت در ایشان پوشاندمحّب خاصّ

  :و زبان وقتشان بدین ترانه سرایان شود قطعه
 ای جمالـــــــــت جملـــــــــه جانهاســـــــــوخته

ــــــت ــــــی در جالل ــــــظ و معن ــــــده لف  گمش
 عـــــــــزت نامـــــــــت زبانهـــــــــا ســـــــــوخته
 پرتـــــــــو قـــــــــدرت نشـــــــــانها ســـــــــوخته

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


۱۲۸ 

 عارفانـــــــــت بـــــــــا بـــــــــال در ســـــــــاخته
ــــــــان ــــــــاده در می ــــــــقت فت ــــــــش عش  آت
 ایمــــــــن کــــــــیم در راه تــــــــو، بیچــــــــاره

ــــــری دراز ــــــت عم ــــــرده در ره ــــــرج ک  خ
ــــو خــــو کــــرده، ز خــــود ســــري آمــــده ــــا ت  ب

 

ـــــــوخته ـــــــا س ـــــــان و مانه ـــــــدانت خ  زاه
 هــــــا ســــــوختههــــــا و آنخــــــرمن ایــــــن

ـــــــــته، اســـــــــتخوانها  ســـــــــوخته دل شکس
ـــــــــوخته ـــــــــا س ـــــــــو گمانه ـــــــــني ت  وز یق

 هـــــا ســـــوختهحجـــــاب انـــــدر عیـــــانبـــــی
  

  :ت خود راگم کند و زبان حالش این بیان کند بیتت اثنینیّو باشد که در محّب
 وی اَنَـــــااَهْـــــوَی وَمَـــــْناَهْـــــ اَنَـــــا مَـــــنْ

ــــــــــــــأذا اَبْ ــــــــــــــرْفَ ــــــــــــــرتَنِیتَهُ اَبْصَ  صَ
 

ــــــــــ ــــــــــدَنانُ رُوحــــــــــانِ حَلَْلنَحْ ــــــــــا بَ  ن
ــــــــــــــــــــرْوَاِذا اَبْ ــــــــــــــــــــرتنابْتَنی اَصَ  صَ

  

  :شیخ نجم الدین رض در این معنی گفته است بیت
ـــا شـــده دوســـت ـــون ز عشـــق یکت ـــائیم کن  م
ـــــه نگـــــر ـــــن طرف  از بوقلمـــــون عشـــــق، ای

 

 برهســـتی مـــا بهســـت پیـــدا شـــده دوســـت
 گاهی شـده دوسـت مـا وگـه مـا شـده دوسـت

  

ای مقـام شـوق و طایفـه ت همچنان است که زهد در توبهو شوق از محّب. ت، شوق استو از جملۀ احوال در محّب
غایب باشد : شوق چیست؟ گفت: از انطاکی رحمه پرسیدند که. شوق، غایبان را باشد: اند کهاند و گفتهانکار کرده

جملـۀ خلـق در مقـام : نصـر آبـادی رحمـه گفـت. که مشتاق بود و از آن وقت باز که او را یافتم، از او غایب نشدم
آنکه سطوت اشتیاق، بنده را چنان مدهوش ومبهوت کند کـه اورا نـه اثـری مانـد وقند نه در مقام اشتیاق، از بهر شُ

  :و زبان آن حال این اشارت کند قطعه. ونه خربی
ـــاده ـــوزون نه ـــه  م ـــني ک ـــق ب ـــاد عش ـــدبنی  ان

 معـــذوری ار نـــدانی اســـرار عشـــق، از آنـــک
 اجــــــزای کاینــــــات، عقــــــاقري عشــــــق دان

 

ــاده ــه خــود چــون نه ــو، ک ــدآخــر بننگــری ت  ان
 انــــدد عقــــل تـــو بــــريون نهـــادهآنـــرا ز حـــ

ــاده ــون نه ــره معج ــن س ــر ای ــان را ز به ــدک  ان
  

اُنس، : شیخ رحمه گفت. است با محبوب نس، انبساط محّباُ: ون رحمه گفتو ازجملۀ احوال، اُنس است  ذوالنّ
و حقیقت انس آنست که جملۀ وجود در پیش نظر  .دات انس گريدآنست که سالک به طاعات و جملۀ ابواب تعبّ

و این مقام، تمکني است کـه . هود سالک مضمحل شود و روح او در میادین فتوح منتشر و به نفس خود مستقلش
  .بعد از فنا باشد

تا آنگاه . مادام تا سالک در قرب باشد قربت نباشد: ابویعقوب سوسی رحمه گفت. و از جملۀ احوال قربت است
بـر بسـاط عـني  ت دور کنـد،ر باش غريت، اوباش غريیّـو به دو .که بساط دل از خاشاک رؤیت قرب پاک گرداند

  :ن حال این بیت گوید، بیتدر آ. قرب قرار گريد
 میـــان مـــن و تـــو چـــه جـــای رســـول اســـت

 

ــــــان درنگنجــــــد  میــــــان مــــــن و تــــــو، می
  

هـردل کـه بـه زهـد و ورع . گردنـدد دل مـیريحیا و انس، گ: از جملۀ احوال، حیا است، سَرِّی سقطی رحمه گفت
کنده باشد . ت ارواححیـا، از مطالعـۀ ارواح ظـاهر شـود و انـس از لـّذ: شیخ رحمـه گفـت. ، در آن دل منزل کنندآ

اساس اعمال سالک بر چهار رکن است، برخوف و رجا و تعظـیم و حیـا، و چـون : ابوسلیمان دارانی رحمه گفت
  .ئاته عاصیان از سیّاز حسنات چنان مستحیی بود ک. به یقني داند که حق تعاىل ناظر او باشد در همه حال

تایـب و زاهـد  و زاهـد، بـه سـبب : اندال بر چهار نوععّم: یحیی معاذ رض گفت. صال استو از جملۀ احوال، اّت
اهـل : شـیخ رحمـه گفـت. ا واصل به هیچ چیـز از حـق تعـاىل محجـوب نیسـتامّ. ومشتاق، به سبب اشتیاق ،زهد

و بعضی آن باشند که به سبب انسـالخ از مـراد  .ق افعال باشدوصول بر تفاوتند، بعضی آنند که یافت ایشان به طری
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ی نـور و اعلی وصول آنسـت کـه، اجـزای وجـود سـالک بکلـّ .و بعضی آن باشند  به طریق فنا بود. و اختیار باشد
ند، بحقیقت بداند که اگر عمری دراز بیابد و ابداآلباد قطع این منازل ک. مشاهده فرا گريد و انوار یقني تزاید پذیرد

ین اشـنهی و ازین مقام شیخ تاج الـّد. و عنقای قاف عزت، در دام وصول نتواند آورد .به آخر وصول نتواند رسید
  :خرب داده است، قطعه

 انــــــــداشـــــــانی کـــــــه بـــــــی نظـــــــامقلّ
 وز هفــــــــــــــــت فلــــــــــــــــک دوام دوران

 ســــــکون راویــــــن چــــــرخ حــــــرون بــــــی
 در کـــــــــام نهنـــــــــگ و پنجـــــــــۀ شـــــــــري
 در جســــــــــــتنت اولــــــــــــني قــــــــــــدمگاه

ـــــــد   زیـــــــن رابـــــــر توســـــــن خـــــــود نهن
 گــــــــــــــرد ازل و ابــــــــــــــد بتازنــــــــــــــد

ـــــــــی  تحاشـــــــــیبـــــــــر ذروۀ عـــــــــرش ب
 گـــــــريم کـــــــه هـــــــزار ازیـــــــن بگردنـــــــد
ـــــــــّز ـــــــــاف ع ـــــــــای ق ـــــــــای بق  تعنق

 

 گــــــــريم کــــــــه ز تــــــــو نظــــــــام گرينــــــــد
 انـــــــــدر طلبــــــــــت بـــــــــه دام گرينــــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــام گرين ــــــــــــريه روی لگ  از خ
 بــــــــر شــــــــرط رضــــــــا قیــــــــام گرينــــــــد
ــــــــد ــــــــام گرين ــــــــل ف ــــــــد نی ــــــــن گنب  ای
ـــــــــــــد ـــــــــــــتام گرين ـــــــــــــم او س  وز انج
ــــــ ــــــالم گرين ــــــان غ ــــــر دو جه ــــــس ه  دپ
ــــــــــد ــــــــــام گرين ــــــــــفا مق ــــــــــه ص  از کن
 تـــــــا در صـــــــف عشـــــــق نـــــــام گرينـــــــد
 آخــــــــــر بــــــــــه کــــــــــدام دام گرينــــــــــد؟

  

مشایخ در  اشارتِ: شیخ رحمه گفت» سُطبضُ وَیَبْوَاللّهُ یَقْ«: قالَ اللّهُ تَعاىل: و از جملۀ احوال، قبض است و بسط
ه بـه بنیـادی شـافی تقریـر آن خـواهم کـو من می .اندا هر یک به اشارتی قناعت کردهقبض و بسط بسیار است، امّ

کنم به توفیق حق تعاىل، معلوم باید کرد که قبض و بسط را موسمی است معلوم و وقتی معني که نه پیش از آن بود 
و آنچه در مقام محبت عام الیح شود، به . ت خاص بود، نه در نهایت آنو وقت آن در اوایل محّب .و نه پس از آن

و مشـابهتی دارد بـه قـبض و بسـط، ولکـن غمـی بـه  .د بلکـه خـوف و رجـا بـودحکم ایمان نه قبض ونه بسط بو
اره ۀ نفس امّـو مادام تا بقیّ ،سالک رسد پندارد که قبض است، یا نفس او اهتزازی نماید او پندارد که بسط است

ت محبّـ ت عـام بـهت عام بود و سالک چون ترقی کنـد از محبّـوآن در مقام محّب .غم و نشاط باقی بود ،باقی بود
و چون دل  .د کند و بسط از غلبۀ صفات دلو قبض از ظهور و صفات نفس توّل .خاص، قبض و بسط ظاهر شود

چـون دیگـر . در این حال او را نه قبض بـود ونـه بسـط. د نتواند کردسالک از پرده بريون آید، هیچ حال او را مقیّ
و  .دیگربـار قـبض و بسـط معـاودت کنـد. ظاهر شـود باره دل را وجودی پیدا آید به سبب فنا و بقا، وجود نورانی
و ایـن  .و باشد که قبض، عقوبت افـراط باشـد در بسـط .چون از فنا وبقا خالص یابد، از قبض و بسط فالح یابد

نفـس از آن . ان وقت باشد که واردی از حق تعاىل بـه دل رسـد دل را ممتلـی گردانـد از روح روح و استبشـار دل
ب باشد و چون نفس متأدّ. بدان سبب به قبض معاقب شود. مطیع شود و در بسط افراط کنداسرتاقی کند به طبع 

  .و چون علم حال بکمال باشد، سبب قبض و بسط مخفی بماند ،دل را هرگز قبض نباشد
و بقـا آنسـت کـه . متالشی شود از خود به حـق: فنا آنست که: ابوسعید خراز رحمه گفت. از جملۀ  فنا است و بقا

ت ت عبودیـّت و صّحاساس علم فنا و بقا بر اخالص وحدانّی: و ابراهیم شیبان رحمه گفت که. شود با حقحاضر 
فنا آنست که، از مخالفت احرتاز : اندو بعضی گفته. و هرچه جز این است، محض مغلطه و عني زندقه است .است
فنـا : شـیخ رحمـه گفـت. رعت نمایـدو بقا آنست که در آنچه مأمورات حق تعاىل است، در مطاوعت آن مسا .کند

و او را مسـلوب  ی کنـد،ظاهر آن باشد که حق تعاىل بـه طریـق افعـال بـر بنـده تجلّـ. ظاهر و باطن: بر دونوع است
تا حق تعاىل یکـی را بـر گمـارد کـه او را طعـام و  .ونشانش آن باشد که روزها با طعام و شراب نیفتد .االختیار کند
ی کند، یکبار به طریـق و فنای باطن آن باشد که حق تعاىل بر اوتجلّ .ت باشدرت عزّچنانکه مراد حض. شراب دهد
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نـه . نه دنیا و نه آخرت. ی ذات، پیش نظر سالک نه عرش ماند و نه فرشودر تجّل. صفات و یکبار به طریق ذات
ی اسـت ذلیـل و هرچه جزوو . نات ومخلوقات به یکبار بیندهمۀ مکوّ. نه شقاوت ونه سعادت. بهشت و نه دوزخ

ی ذات در اندرون او، چنان دستربد نماید که نه درگذارد و نه دیوار ونه از دیار وجود او سطوت تجّل. خوار انگارد
  :زبانی این اشارت کند بیتو به زبان بی. اردّی

 تـــــــا نگـــــــردد قطـــــــره و دریـــــــا یکـــــــی
ــــــ ــــــه کلّ ــــــا ب ــــــل زراهت ــــــرنگريی گی  ی ب

 

 ســــنگ کفــــرت لعــــل ایمــــان کــــی شــــود؟
ــــل ر ــــای در گ ــــود؟پ ــــی ش ــــان ک ــــه پای  ه ب

  

ا فنای بـاطن، مخصـوص اسـت بـه امّ. فنای ظاهر، ارباب القلوب و اصحاب االحوال را باشد: و بباید دانست که
ت عنایت حـق زبود وجود خود بريون آمده، و به قّوو به کلّی ا. محبوبان مراد که از وثاق احوال نجات یافته باشند

  :تعاىل به توحید صرف رسیده 
ـــ ـــه ت ـــا ک ـــیمبی ـــد دُرد خـــام زن ـــدحی چن  ا ق

 خویشـــیز فــرط بیخــودی، انـــدر کمــال بــی
ـــــد ـــــر شهنشـــــه توحی ـــــک ز به  حـــــریم مل

 

 ســـرای پـــردۀ دل ســـوی رطـــل و جـــام زنـــیم
ــــیم ــــت و مقــــام زن  ز غــــريت آتــــش در حال
 چــو گشــت صــافی عــیش خوشــی بکــام زنــیم

  

  
  در شرح کلمات بعضی از احوال اصطالح صوفیان: باب شصت و دوم

وار در بحار علوم لـدنی و غواص. یفۀ صوفیان، بنیاد تقوی و اساس پرهیزگاری محکم کردندطا: شیخ رحمه گفت
آن لجج و تیار، دُرَر و اسـرار و آلىل غرایـب معـانی برآوردنـد و جیـد وجـود طالبـان و  تا از مقرّ .ها خوردندغوطه

لَمُـهُ نُـون الیَعْمَکْةِ الْىَـٔم کَهَیْعِلْاِنَّ مِنَ الْقالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم . اسماع و آذان مستفیدان بدان مشنف و مشرف کردند
ر از علـوم آن اسـت کـه، در خـزاین کـرم مـدّخ: یعنـی. عِزَّةِ باللّـهِلُ الْکِرَهُ الّا اَهْعُلَماء بِاللّهِ فَإذا نَطَقُوا باللّهِ الینْاِلّا الْ

ا چون به زبان در بیان . ا دانایان به حقاست وبر آن وقوف نیابند الّ آن شروع کنند، انکـار بـر آن اسـرار نکننـد اِلـّ
ای چنـد اسـت کـه علـوم غریبـه و عارفان را خزانه: ابوسعید خراز رحمه گفت. خردعقل و ساهیان بیمغروران بی

زبـان بیـان : شـیخ رحمـه گفـت. و بیان آن به زبان ابـدی کننـد بـه عبـارت ازىل. اندع کردهاسرار عجیبه در آن مودّ
که درهای خزاین کرم و دقـایق  .ایشان و این، از فضل حق سبحانه و تعاىل است در حقّ .طق گرانیدایشان بدان نا

ی که متداول است میان ایشان، جمع  و تفرقه و بباید و از جملۀ آن علوم لدّن .نعم و صفاین حکم بر ایشان گشوده
زِلَ این جمع است  وَما اُنْ» لّهُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوشَهدَ ال«: قالَ اللّهُ تَعاىل. جمع، اصل است و تفرقه فرع: دانست که

قـرب : جنید رحمه گفـت. جمع تعطیلو تفرقۀ بی ،تفرقه زندقه باشدجمع بی: شیخ رحمه گفت. این تفرقه ...نا،اِلَیْ
ن بارگـاه صال است که آشنایان ایجمع،اتّ: اندو بعضی گفته .ت، تفرقهو غیبت واجد در بشریّ .به وجد، جمع است

  :صال متالشی شوند  این بیتو در اّت .و چابک سواران این شکارگاه، وجود کون و مکان ازدیدۀ جان پنهان کنند
 هـــر گـــه کـــه دلـــم بـــا غمـــت انبـــاز شـــود
ـــنم ـــو ک ـــدای ت ـــان ف ـــه ج ـــنم، ک ـــه زان نک  ب

 

ــــاز شــــود ــــا ب ــــر دل م  صــــد در زطــــرب، ب
ــــاز شــــود ــــاز شــــد، ب  تیهــــو چــــو فــــدای ب

  

حاصـل آنسـت کـه، مقصـود از . و اشارات در این باب بسیار اسـت .در حالت میاینت و تفرقه، شهود ایشان است
. تفرقـه نباشـدو یقـني محقـق اسـت کـه جمـع بـی .و مقصود ازتفرقه، کسـب سـالک .جمع، تجرید در توحید است

چـون بـا عمـل رجـوع کنـد، بـا . یعنی مراقب حق سبحانه و تعـاىل اسـت. فالن در عني جمع است: چنانکه گویند
جمـع، عـني فناسـت و تفرقـه : مـزین قـد گفـت. تفرقـه بـه جمـع و نظـامِ .ت جمع به تفرقـه اسـتو کمالیّ .فرقه آیدت

مـا عـني جمعـیم و بـه صـرف توحیـد : انـد قـومی کـه گفتنـدت و هر دو بهم متصل است و در خطائی عظـیمعبودیّ
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  .ح است و تفرقه چنانکه قالبجمع، چنانکه رو. و از کسب اعراض کردند وبدین سبب زندیق شدند. ایمرسیده
چون نظر بـا کسـب . ت است و جمع توحیدپس تفرقه عبودیّ. و تا این ترکیب باقی باشد، جمع و تفرقه باقی باشد

و چون در فنا مقام بود در جمع جمع  .کند، در تفرقه باشد و چون توفیق آن طاعت  حق تعاىل داند، در جمع بود
و بزرگـی گفتـه  .ال تفرقه است و رؤیت صفات جمع، و رؤیت ذات جمع جمعرؤیت افع: اندو بعضی گفته .باشد

ت حقیقـی در سـامعۀ و حـق تعـاىل، قـّو. موسی عللم در وقت استماع کالم حق تعاىل از خود فانی شد: است که
 .ت بودی، موسی عللم طاقت استماع کالم حق تعـاىل نداشـتیواگرنه آن قّو .موسی بنهاد از غایت عنایت با وی

  :قطعه. انداین معنی رمزی گفته در
 عشــــق  بربــــود زمــــن، مایــــۀ مــــائی ومنــــی

ــ ــه شــاخ هوّی ــر نرســد، ب ــودســت کســی ب  ت ت
ــو زانکــه همــی ــا ومــن ســري شــدم در ره ت  زم

ــــی اَخْ ــــرَّدَنِی غَرَّبَنِ ــــنْشَ ــــی عَ ــــی  رَجَن وَطَنِ
 

 خــود نبــود عشــق تــرا، چــاره ز بــی خویشــتنی
 ت مـــا از بـــیخ و بـــن برنکنـــیســـنخّی تـــارگِ

 نباشم تو تویی، مـن چـو نمـانم تـومنیمن چو 
ـــــــ ـــــــدا، وَاِنْاِذا تَغَیّبْ ـــــــی تُ بَ ـــــــدا غَیَّبَنِ  بَ

  

ی و استتار، تأدیـب و تهـذیب وتـذویب را تجّل: جنید رحمه گفت. ی است و استتارو از جملۀ اشارات ایشان، تجّل
و بعضـی  .اهدهو تـذویب اولیـا راسـت در حالـت مشـ .ی تهـذیب خـواصو تجلّـ .استتار تأدیب عوام است. است
 .ت است که حایل است میان بنـده و شـهود غیـبو استتار، وجود بشریّ. ت استجب بشریّی، رفع حُتجّل: اندگفته

تجریـد : انـدو بعضـی گفتـه. تجرید، نفی اغیار است و تفرید، نفـی نفـس. و ازجملۀ اشارت، تجرید است و تفرید
ت و تفرید، آنسـت کـه حق عظمت داند و انقیاد عبودیّ آنست که در اعمال و طاعات، طالب عوض نباشد و آن را

و از  .خـود ت حق تعاىل دانـد در حـقّدر اعمال صالحه نفس خود رادر میان نبیند و فضل و عنایت و توفیق و منّ
و از ایـن وارد، یـا  .ت به اندرون بنده رسـدوجود وجد، واردی است که از حضرت عزّ. د استجملۀ اشارت، وَجْ

و . و وجـد، چـون بـرق باشـد .و غلبه وجدی است متالحق به وجـود ،و از جملۀ اشارت، غلبه استفرح  یا حزن 
و از جملۀ اشارات مسامره است و مسامره آن بود که روح . غلبه، چون پیاپی درخشیدن برق که تمییز آن مشتبه بود

  :گفته بیتو  .زحمت دلبه مناجات مشغول شده بی  و در سرّ .ازروحی خود بريون آمده باشد
 وه کــه ســودای آن صــنم چــه خــوش اســت

 ل دل،دمــــــی اســــــت در عــــــدمیصــــــحا
ـــــّی ـــــتی س ـــــو نیس ـــــی چ ـــــه دان ـــــو چ  ارت

ـــــــده ـــــــاخوشبخـــــــودم دی ـــــــان ن  ای چن
 

 شــربت غــم، زجــام جــم چــه خــوش اســـت
 وه کـــه آن دم در آن عـــدم چـــه خـــوش اســـت
 کــــه قَــــدم در ره قِــــدم چــــه خــــوش اســــت

 خــودم چــه خــوش اســتبنگــر اکنــون کــه بــی
  

و صحو، رجوع اسـت بـه ترتیـب افعـال و  .سکر، غلبۀ سطوت حال است. رات، سکر است و صحوو از جملۀ اشا
چهـارم . سـوم سـکر. دوم حـريت. ل ذهـولاوّ. مقامـات واجـدان چهـار اسـت: واسطی رحمه گفت. تهذیب اقوال

او را  بر مثال آنکه کسی اول نام دریا شنود، پس بدو نزدیک شود پس در او غوص کند، پس تالطم موجها. صحو
و از جملـۀ اشـارات،  ۰و صحو، اربـاب حقـایق را در حـال مکاشـفات .سکر، ارباب قلوب را باشد. بر کنار اندازد

محـو، : انـدت وبعضـی گفتـهب کأسات محبّـو اثبات، تشرّ .محو، اِزالت اوصافِ نفسانی باشد.محو است و اثبات
  .یقني لم یقني است و عني یقني و حقّو اثبات، دیدن توفیق و ازجملۀ اشارات، ع .نادیدن اعمال است
-و بعضی گفتـه. تو حق یقني، معرا شدن است از لباس بشریّ .و عني یقني، به طریق مکاشفه .علم یقني  نظر باشد

یقـني را، : انـدو حق یقني جمع جمع و بعضی گفته .علم یقني، حال معرفت است و عني یقني حال جمع است: اند
و عـني، خـواص  .و علم، اولیا را باشـد ،اسم و رسم، عوام را باشد. عینی و حقیّ اسمی هست و رسمی و علمی و

و . رسـول مـا را بـود صـلعم و از جملـۀ اشـارات، وقـت اسـت و حقیقت حق الیقني، خاصّ. اولیا را و حق انبیا را
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بنـده رسـد  واردی باشد که ناگاه بـه دلِ ،و باشد که. وقت همچون شمشري بران باشد و برق خاطف و ریح عاصف
اویی : یعنی. فالن به حکم وقت است: چنانکه گویند. ف وجود او شود و بر او حاکم شوداکتساب او و متصرّبی

و از جمله اشارات غیبـت و شـهود اسـت و شـهود، حاضـری  .ت را استاو نمانده است، از بهر آنچه حضرت عزّ
ه غیبت آن خواهد که ازجملۀ چیزها غایـب شـود و و باشد که ب .است و غیبت، مباینت است میان مشاهده و مراقبه

ال، ذوق ی حـذوق ایمـانی  و شـرب علمـی وّر. یو از جملۀ اشارات، ذوق است و شـرب وّر .به حق حاضر شود
ی اربـاب احـوال  و از جملـۀ اشـارات، اده و بوادی را باشد و شرب، ارباب طوالع و لـوایح و لوامـع، وّروارباب ب

و مکاشـفه،  .و مشاهده ارباب تمکني را باشـد .شاهده و محاضره، اهل تلوین را باشدمحاضره است و مکاشفه وم
محاضره اهـل علـم راسـت و مکاشـفه : اندو بعضی گفته. آنچه میان این هر دو باشد تا آنگاه که مشاهده قرار گريد

قوادح و طوالع و لوامـع  و از جملۀ اشارات، طوارق و بوادی و بواده ووقایع و. اهل عني را و مشاهده اهل حق را
مات حـال بـود، چـون حـال مقـام شـود،این بهم نزدیکند و همـه در مقـدّ این جمله الفاظ، به معنی. ایح استو لو

تلوین، ارباب قلـوب را باشـد کـه هنـوز دل از پوسـت . و از جملۀ اشارات، تلوین است و تمکني .اسامی یکی شود
نــه دل از آن تجــاوز توانــد  و نــه  .شــودتلوینــات ظــاهر مــی د صــفاتبــه حســب تعــدّ. خــود بــريون نیامــده باشــد

پـس همچنانکـه . ها بريون آمده باشد و ارواح مغمور نـور ذات شـدها تمکني آنست که، دل از حجابامّ.صاحبش
در پـیش نظـر تیـزبني اربـاب . نقصـان و لـوازم حـدثان س است از صـفاتِه و مقدّذات باری سبحانه و تعاىل، منزّ

  :و از آن حال، این اشارت کند قطعه ،ی وجود او متالىل بودد نبود بلکه دائماً بدان نور کلّر و تعدّغیّتمکني، هیچ ت
 گـــر ســـر مـــوئی ز زلـــف یـــار مـــن پیداســـتی
ــد ــه جــانی یاب ــوئی از او جــائی ب ــا اگــر ب  یی

 آفتـــاب نـــوربخش آرا کـــه هســـتی از غمـــش
 صد هزاران جان و دل، پروانـه شـد شـمع تـرا

ــر خــو ــو گــل دل را ز مه ــه دلت  د سرشــتی ورن
ــه گفــت خــواهم بشــنوید  راســتی شــوریده گان
 دل بــه کــنج ســینه انــدر ســاکن و فــارغ بــدی

 

 تیدرگیتی زن و مرد اسـت ازان شیداسـهرچه
 عاشـــــقان کانجاســـــتیانبوهیـــــا از ای بســـــا

 هـــوا، سرگشـــته وفاواســـتی ،چـــون هبـــا انـــدر
ــتی ــان پرواس ــا پروانگ ــو ب ــر ت ــودی گ ــهل ب  س

 را خواســتیزهــرۀ آن داشــتی کــو چــون تــوئی 
ــــتی ــــوان شــــنودن آخــــر ازناراس  راســــتی بت
 گر جمالـت هـر سـحر خـود را بـر او ناراسـتی

  

چـون واردی از حضـرت . طو از جملۀ اشارت نفس است و نفس منتهی را باشد و وقت مبتدی را و حـال متوسـّ
  :ت به مبتدی رسد، در اضطراب و قلق آید و فریاد کندعزّ

ـــــاد قـــــدت دلِ ـــــر ی ـــــدب ـــــه کن  رهـــــی نال
 د مکــن نالــه و ایــن غــم کــه مراســتگوینــ

 

 چـــون مـــرغ، کـــه بـــر ســـرو ســـهی نالـــه کنـــد
 بـــر دل نـــه، کـــه بـــر کـــوه نهـــی نالـــه کنـــد

  

  :که چون حال بر اوغلبه کند در فریاد و ناله  و گوید بیت. ط را باشدو حال، متوسّ
ـــی ـــم: گفت ـــانع کیســـت. بکش ـــرا م  بکـــش ت

ــــو کــــه رمــــزی بشــــنو ــــر ت ــــیکن بخــــدا ب  ل
 

 تـــوام بایـــد زیســـتمـــرگم بـــه از آن کـــه بـــی
 زان بیش کـه دوسـت دارمـت جـرمم چیسـت؟

  

 تمام و حشـمت او در ن در یفاع احوال، وثوق او در مقام تمکنيو منتهی آن باشد که صاحب نفس باشد، و متمکّ
از در و دیوار موجـودات و مخلوقـات، بـه مشـام جـان  نفـس الـرّحمن . احوال بانظام، و دل او با واردات به آرام

  :کند قطعهین رحمه در این اشارت میشیخ تاج الدّ. شنودمی
ــــد ــــار برآم ــــت عی ــــت،ای ب ــــور غم ــــا ش  ت
ــد ــم دی ــش غ ــر آت ــو ب ــوی ت ــذر ک ــون رهگ  چ

ــــــد ــــــوار برآم ــــــان، از در و دی ــــــاد وفغ  فری
ــــــــارُ والَالْ ــــــــرۀ اَلّن ــــــــدزو نع ــــــــار برآم  ع
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ـــ ـــو خـــرب یافـــتزّن  ار مغـــان از غـــم عشـــق ت
 عشــق تــو بــه بلغــار و بــه سقســني نظــری کــرد
ـــد ـــاه فروش ـــن چ ـــه ب ـــوئی ب ـــه ب ـــف، ب  یوس
 هـــر کـــو، بـــه زر و زور بـــه کـــوی تـــو فروشـــد

 طفــــت گــــذری کــــرددر کــــوی فراموشــــان ل
 ار بــــه یــــک نــــرخ فروشــــنداده و زّنــــســــّج

 

ــــــّو ــــــدع ــــــق ز زّن ــــــا الح ــــــدی اَنَ  ار برآم
 فریـــــــاد بـــــــه یکبـــــــار ز کفـــــــار برآمـــــــد

 اج، بــــه بــــوئی بــــه ســــر دار برآمــــدحلّــــ
ــــــد ــــــزار برآم ــــــه بی ــــــۀ زار از هم ــــــا نال  ب

 ار برآمـــــدصـــــد غـــــم زدۀ دل شـــــده را کـــــ
ـــزّ ـــون ع ـــدچ ـــازار برآم ـــه ب ـــو ب ـــدس ت  ت ق

  

و آن سادات، در این دریای مهلک و بحار مغرق، از سر قدم ساختند و خود را فدای طعمۀ ماهیان امتحان و لقمۀ 
چنانکـه . نهنگان امتهان کردند، و به دشواری و بیداری و رستگاری و راست گفتاری و کم آزاری، روزگار گذاشتند

ها ین قد بعد از همه ریاضتهمچنانکه شیخ تاج الدّ. آن تغافل ننمودند، تا محرم استار اسرار شدند طرفةالعینی از
  :ها در وقت نزع این بگفت قطعهتو مشقّ

 دست گري که کارم بـه جـان رسـید! ای دوست
ــت ــاب آن نداش ــني ت ــمان و زم ــه آس ــاری ک  ب

 انـــدنهـــادهانـــدر ازل، کـــه گـــنج ابـــد مـــی
ـــوتِ همـــادانســـته  ی اســـتخوان بـــودام کـــه قُ

ــــابني کــــه آشــــکار ــــده م ــــن داســــتان ان  وی
 

 هـــر درد کـــان تـــوان، بـــه مـــن نـــاتوان رســـید
 از دولـــت غمـــت، بـــه مـــن خســـته آن رســـید

 کــــران رســــیدمــــا را از آن میانــــه غــــم بــــی
 تـر، کـه طعمـۀ جغـد اسـتخوان رسـیداین طرفـه

ــید ــان رس ــر آن جه ــه س ــان ب ــن جه ــای ای  از پ
  

  
  ت آندایات ونهایات و صحّدر بیان نبذی از ب: باب شصت و سوم

ات وَاِنَّمـا لِکُـلِّ امْـقالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم اِنَّمـا االَٔعْ در رسـتۀ بـازار :رسـول خـدا صـلعم گفـت. رَی مـانَوَیمـالُ بِالنِّیـّ
. ت کند،مقابل آن عوض  ثواب یابدو هر کسی آنچه نیّ .ت خالص درست نیستسکۀ نیّنقد عمل بی ت، هیچاحدّی

و آنچه بر مرید طالـب واجـب اسـت در  .ت عمل روی نمایدت اول عمل است و به حسب نیّنیّ: شیخ رحمه گفت
ابتدای طلب آنست که رغبت کند به مجالست صـوفیان و در پوشـیدن لبـاس ایشـان، ومتابعـت طریقـت ایشـان کـه 

ینـه رود، بلکـه ه به مدمهاجر نه آنست که ازمکّ: و رسول صلعم گفته است. راه ایشان مهاجرت حال او بود سلوکِ
تِهِ مُهاجِراً اِلَی اللّـهِ وَرَسُـولِهِ ثُـمَّ بَیْ رُجُ مِنْیَخْ وَمَنْ: قالَ اللّهُ تَعاىل. ات هجرت کندمهاجر آنست که ازمعاصی و منهیّ

و رسـول او  ت آنکـه بـه خـدایآنکس که از خانه هجرت کند بـه نیـّ: یعنی. رُهُ عَلَی اللّهِوَقَعَ اَجْ تُ فَقَدْمَوْهُ الْرِکْیُدْ
ت او را، حوالت بـا کـرم بـاری سـبحانه و رسد، اگر میانۀ راه قطعی افتد و پیش از وصول بمريد، اجر ومکافات نیّ

اگربـه . تت وصول با حضرت عـزّطالب باید که از خانۀ قوم و قبیله بريون آید به نیّ: شیخرحمه گفت. تعاىل است
ت ه پیش از وصـول مـرگ بـدو رسـد؛ ثـواب او بـا حضـرت عـزّو اگر در میان .نهایات سلوک رسد، به منزل رسید

تـر  تر باشد در نهایـت منـزل او تمـامهرکس که در بدایت اساس طلب او محکم: و بباید دانست که .حوالت است
و مریـد، در ابتـدا  .ت ابتـدا اسـتاکثر موانع که در راه آید و راه بر مرید بزند، از فساد نیِّ: جنید رحمه گفت. باشد
ها و ودفع هوی .ت را پاک و صافی داردت آن باشد که از دواعی هواها نیّت است و محکمی نیِج احکام نیمحتا

تر چیزی که مرید را بـه لاوّ: سهل عبدالله رحمه گفته است. تا خروج او خالِصاً لِلّهِ تَعاىل را باشد .ها بکندشهوت
پـس بـه قطـع عالئـق و عوایـق . کـات محمـوده نقـل کنـدو به حر .کار آید آنست که از حرکات مذمومه احرتاز کند

و  .و از قربت به مناجـات رسـد .پس در ان ثبات نماید تا قربت یابد. پس در طلب راه راست ایستد. مشغول شود
 .و از پس آن به تفـویض و توکیـل. ازمناجات به مصافات، و از مصافات به مواالت، و ازمواالت به رضا و تسلیم

عـرش  ترک تدبري واختیار و مقام، حَمَلۀ. و از پس آن به ترک تدبري و اختیار و مقام .عرفت خاصو پس از آن به م
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آنچه بیان راه اسـت از ابتـدا تـا انتهـا، در : شیخ رحمه گفت. و پس از این مقام دیگر نیست .حافني وصافني است
و صـدق و اخـالص  .غـان برسـدرجـا، آن بـه مقـام بال ک کند بـدان منـازلِهرکس که تمسّ. این کلمات درج است

صـدق، شمشـري خـدای اسـت در زمـني و : ون رحمـه گفـتذوالنّ. دوبال است مرید را که بدان در سري و طريان آید
و هرکس که دست در این عروۀ وثقی زد، انقطاع و فـرتت  .بر هر چه زند،میانش به دو نیم کند. ان استبغایت برّ

-از بی. زاهدی بود سخت با جمال، زن پادشاه بر جمال او مفتون شد سرائیلدر بنی ا: اند کهآورده. بدو راه نیابد
ت، از پـیش او برخاسـت و بـر بـام قصـر بدین حّج. اممن حاقن: او گفت. قراری او را حاضر کرد و به خود خواند

رفـق بـه زیـر  حق تعاىل، مَلَک هـوا را فرمـود تـا او را بـه. رفت و قصد کرد که خود را از بام کوشک به زیر اندازد
مرا دستربدی نباشد به جماعتی کـه مخالفـت : چرا آن عابد را اِغوا نکردی؟ گفت: اعوان، ابلیس را گفتند. رساند

و آنچه مالزم مرید اسـت، خاموشـی اسـت و از کثـرت  .هوای نفس کنند و وجود خود بذل کنند در راه حق تعاىل
مچون شمع باشد که قابل نقوش شود و بـه مجـرد نظـر بـه خلطا و مجالست ایشان احرتاز کردن و اندرون مبتدی ه

و از جملـۀ  .و اگر در راهی رود، باید که از چپ و راست ننگرد .خلق، اندرون وی تريه شود و فضول بدو راه یابد
سهل عبدالله . و به اختیار به بندگی خدای تعاىل مشغول شود .ب نمایدفضوالت در قول و فعل نظر و سماع تجّن

و باید که گرد رخصـت و  .هرکس که به اختیار بندگی خدای تعاىل نکند، به اضطرار خلق پرست شود: ترحمه گف
و از مجالست قومی که به قیام شب و کثـرت صـیام  نوافـل رغبـت  .فراخ روی نگردد و مجالست ارباب دنیا نکند

روز تا آخـر روز بـه  معه از اولِو در روز ج. صُلحا و اعمال صالحه و حریص باشد به مجالستِ .ندارد، عدول کند
و نگـذارد کـه در روز   .و در وقت نماز غسل کند، به دعاو تالوة قرآن و انواع اذکار مشغول شود .طاعات بسر برد

انـد کـه، در همـه روزهـای و بعضی صـادقان بـوده .فرتتی افتد در انواع اذکار، تا برکت آن به  روزهای هفته برسد
پاشیدندی تا ثمره و ریـع ان در روز جمعـه و تخم اعمال صالحه در زمني وجود می ،یهفته اوقات را ضبط کردند

یعنی قطار رحمت و امطار مغفرت، از سـحاب . مَزید استمُ الْاز بهر آنکه نامی از نامهای روز جمعه یَوْ. بیافتندی
اید و مالقـات حدایـد  و مرید بایـد کـه ازمقامـات شـد. ت، نثار روزگار ضابطان روز جمعه باشدقربت حضرت عزّ

  :و اگر هر روز، هزار نوبت به گوش سر او فروخوانند که بیت .نرتسد
ــــا ــــور م ــــه در کش ــــود همیش ــــز ب ــــون ری  خ
ـــــــه دور از برمـــــــا  داری ســـــــر مـــــــا وگرن

 

 جــــان عــــود بــــود همیشــــه بــــر مجمــــر مــــا
ـــــا ـــــداری ســـــر م  مادوســـــت کشـــــیم و تون

  

  :رسد گوید بیتاندرون میمرید طالب، باید که در جواب این الهام که ازجناب جالل به 
 دل خســـــتۀ درد تســـــت، درمـــــانش کـــــن
 دشـــــوارتر اســـــت کـــــار دل هـــــر ســـــاعت

 

 جـــان بســـتۀ وصـــل تســـت، شـــادانش کـــن
 یـــــک ســـــاعته کارتســـــت، آســـــانش کـــــن

  

  :کندودایم نفس را نصیحت می .و مرید باید که هیچ آزار به دل هیچکس نرساند
ــــه خريگــــی خــــار دىل ــــی ب ــــا ننه  هــــان، ت

 ر همــــــه حــــــالآزار دىل طلــــــب مکــــــن د
  

ــــان ــــار دىل!ه ــــی ب ــــه خريگ ــــوی ب ــــا نش  ت
 زیــــــــرا کــــــــه جهــــــــان نــــــــريزد آزار دىل

  

و مرکب دل در فراز و نشـیب مقـام و احـوال، بـه  .و به مداومت اذکار ثبات نماید،تا از جملۀ ارباب مشاهده شود
و سـمندر آسـا در  .خوانـدخود مـیبر » هُمْقُلِ اللّه ثُمَّ ذَرْ«و به زبان جان آیۀ  .راندتازیانۀ ادب در مناهج طلب می

. ت مستضـیی و مسـتنري شـودت رهائی یابد و به نور شمع احـدّیسود بشریّبی تا از زحمت دودِ ،رودآتش شوق می
  :در آن حال، این اشارت کند، قطعه
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ــاقیا ــو! س ــدار ش ــال بی ــد، ه ــبوح آم ــت ص  وق
 ای از بیخـودی یـابی، بخـرگر بصد جـان ذره

 ، بیهـوش بـاشبایـدتجان ودل می گر سرورِ
ــی ــافتیچــون نس ــی ی ــام افع ــار از ک  م وصــل ی

 راهــت سراســت، آنــرا بــه تیــغ تیــزده آفــت
 چون زخود فارغ شدی، زیبـای شـاهی آمـدی

 سـپاه و شـادمی زی بـی درمران بـیملک می
 

ــ  ر گشــت، هــان در کــار شــوکــار بیکــاران میسّ
 ورنیــابی، صــد چــو خــود یــابی ازان بیــزار شــو

 یار شــوبایــدت، هشــورقفــای گــرم غــم مــی
ـــــان مارشـــــو ـــــدر ده ـــــريی بگووان  زود تکب
 وانگهی با خصم خود در کشـنت خـود یـار شـو

 اشـــی فروکـــوب و سپهســـاالر شـــوکـــوس قّل
 دردوعــالم، از خــدای خــویش برخــوردار شــو

  

: جُنَیـد رحمـه گفـت. ای از سلوک و آداب طریقۀ قوم تغافـل ننمایـدوچون بدین مقام مشاهده رسد، باید که لحظه
بلیغ و جهد تمام بجای آرد، اگر یک لحظه از آن غافل شود آن فایده که در  ار سال در سلوک جّداگر صادقی، هز

و مرید باید که دایم بـه زبـان افتقـار  .ن هزار ساله جمع بودد بیشرت از آن فواید باشد که در آآن لحظه از اوفایت شو
  . کندت میاین مناجات با حضرت عزّ

صادق آن باشد که ظاهر او : و ابوسعید قرشی رحمه گفت.مبتدی صادق باشد، و منتهی صدیق: و بباید دانست که
ر شـود و چـون بـه کر مشغول شود روحـش منـّوچون به ذ. مستقیم باشد و اندرون او میلی دارد به حظوظ نفسانی

یق آن باشد که ظاهر و باطن او مسـتقیم و صّد .ت محجوب شودحظوظ لذات نفسانی مشغول شود از حضرت عزّ
مبتـدیان . او کـاملرت او تمامرت، اسـتقامتِ و هر کس که معرفتِ .ت باشدوآخر نهایات صدیقان، اول درجۀ نبوّ .باشد

و در اوسط، حـافظ احـوال باشـند و از اعمـال محجـوب و اربـاب  .از احوال محجوببه اعمال مشغول باشند و 
. و احوال، ایشان را از اعمال محجـوب نـه .نهایات آن باشد که اعمال، ایشان را از احوال محجوب نتواند داشت

لِ فَضْـیَشآء وَاللّـهُ ذُوالْ مَنْ تِیهِلُ اللّهِ یُؤْذلِکَ فَضْ«.  ایشان  و این، از حمایت عنایت حق، سبحانه و تعاىل، در حقّ
  :و ورد وقتش این بود بیت» عَظِیمِالْ

ـــــــد ـــــــو دردی بای ـــــــق ت ـــــــدر دل عاش  ان
 هـــــر ســـــر زدۀ غمـــــت بـــــه پایـــــان نـــــربد

 

ـــــد ـــــردی بای ـــــه ف ـــــت از زمان ـــــت غم  جف
ــــــد ــــــردی بای ــــــاره م ــــــرا خی ــــــای ت  غمه

  

هُ  رئیلَ عللم اِنِّی قَدْاً، نادَی جَبْداِنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَتَعاىل اِذا اَحَبَّ عَبْ«:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم هُ فَیُحِبـُّ اَحَبُّ فُالنـاً فَأًحِبـَّ
ماءِ وَیُوضَـعُ لَـهُ الْاَحَبَّ فُالناً فَیُحِبُّهُ اَهْ اِنَّ اللّهَ تَعاىل قَدْ: رئیلُ فِی السَّماءِرئیلُ عللم ثُمَّ یُنادِی جَبْجَبْ قَبُـولُ فِـی لُ السـَّ
اىل، سالکی از این راه و آشـنایی از ایـن بارگـاه دوسـت گـريد، صـدای نـدا بـه گـوش یعنی چون حق تع. »ضِاالَٔرْ

تـو . تادمت خاص به وجود با وجـود او فرسـمن فالن بنده را دوست گرفتم و خلعت محّب ،هوش جربئیل رساند که
صافني ندا  پس جربئیل در آن مجمع خاص مالئکه و حافني و. جربئیل عللم اورا دوست گريد. نیز او رادوست گري

آن . ایشـان همـه او را دوسـت گرينـد .شما نیـز او را دوسـت گريیـد .خدای تعاىل فالن بنده دوست گرفت: کند که
او  آدم، تا همگنان به جان ودل هواخواه ومحـبّسیالب محبت از باالی آسمان تاخنت کند بر زمني وجودهای بنی

م شـوند وار در مشاهدۀ گل وصل او بدین ترانه مـرتّنبلبل ت او،و هر یک از ایشان، از غایت دوستی و محّب .شوند
  :که بیت

 در بحــــر وجــــود ار صــــدفی هســــت تــــوئی
 انـــد چـــو کـــاناجـــزای همـــه وجـــود ســـنگ

 

 درّی کـــه از آن صـــدف بـــرون جســـت تـــوئی
ـــت تـــوئی ـــر کمـــر بس ـــه شـــاه ب ـــل ک  وان لع

  

رَتِـهِ واجِهِ وَعِتْحابِهِ وَاَزْقِهِ مُحَمَّدٍ النَّبِّی وَآلِهِ وَاَصْرِ خَلْی اللّهُ عَلی خَیْوَصَلَّ. مَآبجِعُ وَالْمَرْهِ الْلَمُ بِالصَّوابِ وَاِلَیْوَاللّهُ اَعْ
ابِ فـی یَـوْمَلِکِ الْنِ الْبِعَوْ تَمَّتْ قَدْ. مَعارِفمُسَمّی بِعَوارِفِ الْکِتابِ الْوَهذا آخِرُ الْ. مَعیِنَوَذُرّیَتِهِ اَجْ خَمِـیس مِ الْوَهـّ
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۱۳۶ 

رّاجِـی اِىل خـاطِی الْنِبِ الْمُـذْدِ الْعَبْـعَمِاىَٔةَ عَلـی یَـدِ الْرِ جُمادِی اآلخر سَنَةُ ثَـالثَ وثَالثُـونَ وَسَـبْشَهْ مِنْالسّابع عشر 
  .ن عَلّی بن مُحَمَّد السِّمنَانیمَدبْمَةِ اللّهِ تعاىل حاجی اَحْرَحْ
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